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برخی از ناشران و کتابفروشان از دالیل عدم شرکت در سیودومین نمایشگاه کتاب گفتند

به نمایشگاه کتاب نمیآییم

سیودومین
چندی پیش نشستی با عنوان «ناشران غایب 
دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» در دفتر نشر قطره
برگزار شد .در این نشست بهرام فیاضی ،مدیرمسئول
لزاده ،عضو انجمن نویسندگان
نشر قطره؛ شهرام اقبا 
کودک و نوجوان؛ افسر صفائیان ،مدیر نشر فائق؛ مرتضی
جمشیدنژاد ،مدیر کتابفروشی «وارش»؛ فرشته سنگری،
مدیر کتابفروشی «افراکتاب»؛ زیبا جاللینائینی ،مدیر نشر
شیرازه؛ عباس حقروستا ،ناشر و توزیعکننده؛ حمیدرضا
ی خامنهای،
اهیم رحیم 
شعبانی ،مدیرمسئول نشر دف و ابر 
مدیر انتشارات «مرغآمین» حضور داشتند.
لزوم حضور یک ناشر در شورای سیاستگذاری
ت با انتقاد
افسر صفائیان ،مدیر نشر فائق در این نشس 
از سیاستهای واگذاریهای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
به صنف گفت :در چهار ،پنج سال اخیر قرار بر این شد که
نمایشگاه بینالمللی کتاب برای اجرا به صنف واگذار شود .این
ماجرا شروع شد ،قسمتهایی واگذار شد و قرار بر این شد که
کمیتههای موجود به صنف واکذار شود تا سال چهارم و پنجم
تمام واگذاری صورت گرفته باشد .متاسفانه در طول این چند
سال نهتنها این اتفاق نیفتاد ه بلکه امسال جریان بسیار بدتر
از سالهای دیگر شده است .متاسفانه موسسه نمایشگاهها
امسال تمام بحثهای مالی را بر عهده گرفته و کارهای سخت
به صنف واگذار شده و قسمت تبلیغات که نتیجه مالی برای
صنف داشت را هم امسال گرفتند.
او افزود :آنچه مهم است این است که تعدادی از ناشران
هم از این نمایشگاه راضی نیستند چون از دید من این فرم
برگزاری ،توهین به ناشران است .از سوی دیگر همه موزعان
و کتابفروشان این نارضایتی را دارند .کمکاریها درباره
فروشگاهی بودن نمایشگا ه به گردن اتحادیه است .اتحادیه به
عنوان متولی برگزاری نمایشگاه باید درصدد باشد که آن را از
حالت فروشگاهی خارج کند اما تاکنون این امر محقق نشده و
امیدواریم این اتفاق رخ بدهند.
او همچنین ضمن انتقاد از انجام امور صنفی توسط افراد
غیرصنفی گفت :در هیچ صنفی نمیبینیم که افرادی خارج
از صنف برای امور صنفی برنامهریزی کنند .حتی در شورای
سیاستگذاری هیچ ناشری وجود ندارد ،چون کسی به عنوان
ناشر مستقل در آن حضور ندارد و البته ممکن است کسی
که ناشر است ،در سمت دیگری در این شورا حاضر باشد
اما به عنوان ناشر نیست .من امیدوارم این تغییر در شواری
سیاستگذاری انجام شود.
ما با نمایشگاه مخالف نیستیم ،با فروشگاهی بودنش مخالفیم
مرتضی جمشیدنژاد ،مدیر کتابفروشی «وارش» نیز با
اعتراض به چگونگی برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب و
همچنین نمایشگاههای کتاب استانی گفت :من هم در تهران
و هم در شهرستان کتابفروشی داشتهام و شاهد آسیبهای
نمایشگاه به این کتابفروشیها بودهام .در عرصه فرهنگی،
بین موزعان ،ناشران و کتابفروشان اختالفی وجود ندارد اما
منافع اقتصادیشان با هم دچار تضاد میشود .البته این
تضاد ،آشتیناپذیر نیست .ناشر پس از مشخص شدن سود
و هزینهاش 40 ،درصد به قیمت کتاب اضافه میکند و این
 40درصد منافع توزیعکننده کل و جزء است (یعنی موزعان
و کتابفروشان) .بنابراین وقتی ناشر به صورت مستقیم با
تخفیف کتاب را به فروش میرساند ،کتابفروش نمیتواند با
او رقابت کند .وظیفه ناشر تولید است و کتابفروشان باید
خدمات بدهند .وقتی ناشران تکفروشی میکنند ،در حقیقت
تداخل صنفی صورت میگیرد بنابراین زمانی که ناشر در
نمایشگاهی (بینالمللی یا استانی) شرکت میکند یا کتابها
را در سایت خودش با تخفیف ارائه میکند ،به کتابفروشان
آسیب جدی میزند و باعث بستهشدن آنها میشود.
وضعیت فروش کتابفروشان از دو ماه قبل از نمایشگاه تا دو
ماه بعد از آن تحتتاثیر قرار میگیرد و فروششان کاهش
پیدا میکند .ما با نمایشگاه مخالفت نداریم ،ما با فروشگاهی
بودن آن مخالفیم.
خرید هیجانی ،کمکی به معرفی کتاب نمیکند
ب فروشی «افراکتاب» ،درباره
فرشته سنگری ،مدیر کتا 
چگونگی معرفی کتاب و تاثیر نمایشگاه درباره آن گفت:
معرفی کتاب باید به گونهای باشد که در طول سال برای
مخاطبان ایجاد نیاز کند و خرید هیجانی در نمایشگاه کتاب،
کمک موثر و خوبی نیست .اگر نمایشگاه انرژی و فرصت خود
را به معرفی و برنامههای فرهنگی ناشران اختصاص دهد ،ناشر
بیشتر میتواند در طول سال کتاب بفروشد .از سوی دیگر در
نمایشگاه کتابهای کتابسازیشده ارائه میشود .وقتی ارشاد
اجازه میدهد چنین کتابهایی در نمایشگاه به فروش برسد،
مخاطب اعتماد خود را به بازار نشر از دست میدهد.
او ادامه داد :به نظر من باید برای معرفی و خدمات بیشتر
انرژی گذاشته شود و این تنها مختص زمان و محل نمایشگاه
نیست .نمایشگاه میتواند اطالعرسان باشد اما فروش آن
را تحتالشعاع قرار داده است و فرصتی برای نیازسنجی،
شناخت ناشر یا شناخت مخاطب وجود ندارد.
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فروشگاهی بودن نمایشگاه کتاب سالها است که محل بحث برخی ناشران و کتابفروشان است .بسیاری از این افراد معتقدند
فروش کتاب در نمایشگاه بینالمللی تهران منجر به خالی شدن سفره کتابفروشان خواهد شد و تا چندین ماه وضعیت معیشتی
آنان را تحتتاثیر قرار میدهد .به همین دلیل برخی ناشران برای حمایت از صنف کتابفروشان و اعتراض به روند فعلی نمایشگاه
بینالمللی تهران در این رویداد فرهنگی شرکت نمیکنند.

وقتی
ویترینهای
خود را از دست
بدهیم،کجا
میخواهیم
آثارمان را به
نمایشبگذاریم؛
ناشر به هیچ
طریقینباید
حق تکفروشی
داشته باشد
باید به ناشران واگذار شود
زیبا جاللینائینی ،مدیر نشر شیرازه که به دلیل حمایت از
د نیز در این نشست
کتابفروشان در نمایشگاه شرکت نمیکن 
گفت :من تجربه  24سال حضور در نمایشگاه را دارم و امسال
نخستین سالی است که در آن شرکت نمیکنم .نمایشگاه
فعلی از هدف اصلی و اصیل خود فاصله گرفته است .در
نمایشگاه جنبه فرهنگی آن فدای جنبه اقتصادی شده و اسباب
سودجویی برخی را فراهم کرده است؛ مثل بنهای کتاب یا
تخفیفهای بیرویه برخی ناشران و ...اگر این عرصه به
ناشران واگذار شود ،با روند بهتری روبهرو خواهیم بود.
نمایشگاه شدن کتابفروشیها و فروشگاه شدن نمایشگاهها
عباس حقروستا ،ناشر و توزیعکننده ضمن گله از
فعالیتهای موازی در عرصه کتاب گفت :فعالیتهای موازی
به خردهفروش و عمدهفروش ضربه میزند .کتاب کاالی
مصرفی نیست که پس از نمایشگاه به سراغ خردهفروش
(کتابفروش) برود و منتظر تخفیف نماند .در گذشته
کتابفروشیها پاتوقهای فرهنگی بودند و امروز فعاالن زنجیره
نشر از همان فضا وارد عرصه ،تولید و توزیع کتاب شدهاند.
در چند سال اخیر که تعداد ناشران زیاد شده تنها تالش بر
فروش کتاب است ،ممکن است در کوتاهمدت کتاب به فروش
برسد اما تاثیر مثبت کتابفروشی را هرگز نمیتوان نادیده
گرفت .امروز بسیاری از کتابفروشیها تعطیل شده و این
معضلی جدی است.
او درباره تاثیر نمایشگاه کتاب بر کتابفروشان گفت :تاثیر
نمایشگاه تنها به تهران ختم نمیشود .افراد ساکن شهرستانها
ه میکنند .کتابشان را از طریق پست ارسال
به تهران مراجع 
میکنند .ناشر از طریق دنیای مجازی هم میتواند کتابهایش
را به فروش برساند و با پست به شهرهای مختلف بفرستد.
حاال با چنین اقداماتی توقعی بیجا برای خریداران کتاب ایجاد
میشود که قیمت کتاب گزاف است و وقتی ناشران میتوانند
در نمایشگاه یا سایتهای خود تخفیف بدهند ،کتابفروشان
هم باید به آنها تخفیف بدهند .متاسفانه امروز شاهد هستیم
که کتابفروشیها به نمایشگاه تبدیل شدهاند و نمایشگا ه به

فروشگاه .کتابفروشی یک نهاد فرهنگی است که اگر آن را از
دست بدهیم باید هزینه باالیی را برای احیای آن بپردازیم.
ضرر  50میلیون تومانی به کتابفروشان
ی خامنهای ،مدیر انتشارات «مرغآمین» که در
اهیم رحیم 
ابر 
هر دو حوزه نشر و کتابفروشی فعالیت کرده و حدود  2دهه در
نمایشگاه بینالمللی کتاب حضور داشته است ،گفت :ناشران
با شرکت در نمایشگاه به نوعی گور خودشان را میکنند.
کتابفروشیها ویترینهای ما هستند .اگر کتابفروشیها بسته
شوند ،ما ویترین خود را از دست میدهیم .بنابر آمار منتشر
شده از سوی ارشاد ،گفته شده فروش کتاب در نمایشگاه بین
 170تا  200میلیارد تومان بوده است و بنابر این آمار تعداد
کتابفروشیها  1300باب است .اگر  170میلیارد را به این رقم
تقسیم کنیم ،از هر کتابفروشی  53میلیون تومان دریغ کردیم
و اگر  300روز کاری داشته باشیم ،ما به هر کتابفروشی روزانه
 500هزار تومان ضرر زدهایم و این یعنی نمایشگاه ،روزانه
 100هزار تومان به سودی که کتابفروشان میتوانستند داشته
باشند ،صدمه زده است .از سوی دیگر نمایشگاههای استانی
هم چنین لطمهای را به کتابفروشان وارد میکند .ما از موزعان
نیز با نمایشگاه  16میلیون دریغ کردهایم ،یعنی نمایشگاه در
حقیقت کتابفروشان و موزعان را از بین میبرد.
او ادامه داد :وقتی ما ناشران ویترینهای خود را از دست
بدهیم ،کجا میخواهیم آنها را به نمایش بگذاریم؟ به نظر
من ناشر به هیچ طریقی نباید حق تکفروشی داشته باشد.
نمایشگاه بینالمللی میتواند به جنبههای دیگری به جز
فروش بپردازد .نمایشگاه میتواند به حالت دینامیک تبدیل
شود .این موضوع باید به گوش خارجیها هم برسد ،خارجیها
هم باید بدانند اینجا نمایشگاه است و اگر میخواهند آثارشان
در اینجا به فروش برسد یا باید کتابفروشی دایر کنند یا به
کتابفروشیها نمایندگی بدهند.
به رسمیت شناختن حق بقای کتابفروشان
حمیدرضا شعبانی ،مدیرمسئول نشر «دف» با مطرح کردن
این پرسش که «آیا ما حق مبارزه با بقای کتابفروشان را به
رسمیت میشناسیم یا خیر؟» گفت :ما به صورت جدی در

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی  950823اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له آقای تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه آقای سید هدایت والیتی نژاد فرزند سید منصور ساکن یاسوج دولت
آباد را که نوع و مشخصات وقیمت ملک بشرح ذیل می باشد و معادل مبلغ  316.700.000ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مسعود سزاوار عابدی به وکالت سید علی حسینی و مبلغ  15.800.000ریال
بابت حق االجرا در صندوق دولت از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده به همین سبب در مورخ  1398/2/17از ساعت  10صبح الی  11ظهر در محل شعبه دوم
اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد.متقاضیان می توانند در مدت 5روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به آدرس یاسوج مالحضه نمایند.قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه
کارشناس رسمی دادگستری مبلغ  2.600.000.000ریال بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را
ظرف  30روز از تاریخ مزایده پرداخت نمایند درصورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط خواهد شد .این آگهی نوبت اول می باشد.
نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده به شرح زیر می باشد:
ملک مذکور به پالک ثبتی  3806فرعی از  303اصلی مجزا شده از پالک  595به مالکیت خانم مریم مسعودی کوشک قطعه دو تفکیکی مفروض ومجزی شده از  595فرعی از اصلی مذکور بخش  26فارس
حوزه ثبت ملک واقع در یاسوج تل زالی سی متری رضائیها خ گلگشت فرعی یک مالک  2پالک  7به مساحت  127.74متر مربع و شش دانگ یک باب خانه واقع در طبقه یک دارای دو اتاق خواب و هال و
پذیرایی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و تراس میباشد و عرصه کل ملک به مساحت 300متر مربع که در آن یک باب ساختمان دو طبقه شامل زیرزمین و همکف و اول به مساحت  489متر مربع احداث
شده است.
کف ساختمان موزاییک و کف آشپزخانه و سرویسها سرامیک-بدنه دیوارهای داخلی سفیدکاری وبدنه دیوارهای آشپزخانه و سرویسها کاشی-دربهای داخلی چوبی -درب و پنجره های بیرونی آهنی-نمای
بیرونی سنگ اجرا شده است و حقوق ارتفاقی ملک بشرح قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی و ملک در اجاره میباشد.
عماد اختری-مدیر شعبه 2مدنی اجرای احکام دادگاه عمومی یاسوج

صنف خودمان مواجه هستیم که آینده کتابفروشی را تیره
میبینند یا حتی معتقدند که کتابفروش یک عامل مزاحم
است و حضورش با توجه به تحوالت تکنولوژیک بیمعنی است
و تنها قیمت را برای مصرفکننده باال میبرد و امتیاز دیگری را
برای مصرفکننده و چرخه نشر بههمراه ندارد .اما به نظر من
کتابفروشیها بزرگترین ذخایر معنوی بشریت هستند که هر
خ میدهد .همچنان که
روز در آنها رویدادهای مهم فرهنگی ر 
شهر به فضای سبز نیاز دارد ،به کتابفروشی نیز احتیاج دارد.
حذف کتابفروشیها ممکن است آسیبهای جبرانناپذیری
به همراه داشته باشد .بنابراین حق کتابفروشان را برای بقای
فعالیت به رسمیت میشناسیم
او ادامه داد :تنها یکی از مشکالت پیشروی کتابفروشان
نمایشگاه است .به جز فروش کتاب در سایتها توسط ناشران،
شبکهای در فضای مجازی ایجاد شده که محصوالت متعددی
از جمله کتاب را با قیمتی پایینتر به دست مصرفکنندگان
میرساند.
هزینههای نمایشگاه شفافسازی شود
در ادامه بهرام فیاضی ،مدیرمسئول نشر قطره که یکی دیگر
از ناشرانی است که برای حمایت از کتابفروشان در نمایشگاه
کتاب حضور نخواهد داشت ،گفت :کتاب به عنوان یک کاالی
فرهنگی ،فرآیندی برای تولید دارد که از نویسنده و مترجم
آغاز میشود نه ناشر .در این فرآیند تولید ،بیشترین سود
به ناشران ،خصوصا ناشران بزرگ میرسد .اما اگر نگاهی
به حلقه نخست بیندازیم ،به جز چند نویسنده و مترجم،
وضع بسیاری از آنها خوب نیست و هر روز از چرخه تولید
حذف میشوند .در انتهای چرخه هم کتابفروشان قرار دارند
که آنها هم در حال تعطیل شدن هستند .ناشران در لحظه
سود میبرند اما در نهایت به ضرر آنها خواهد بود .در فرآیند
تولید ،امتیازهای فراوانی به ناشران داده میشود ،امتیازهایی
مثل معافیت مالیاتی ،تخفیف بیمه تامین اجتماعی ،کاغذ
یارانهای و ...از سوی دیگر تمام ناشران ،با هر سطح درآمدی
از مالیات معاف هستند ،حتی آنهایی که سود میلیاردی دارند
و قدرتمند شدهاند .در هیچ جای دنیا کل یک صنف از مالیات
معاف نیستند و بر اساس میزان فروش و بهصورت تساعدی
مالیات محاسبه میشود .اما ما معافیت مالیاتی برای همه
ناشران داریم .چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
او ادامه داد :در نمایشگاه بینالمللی کتاب هم تنها ناشران
بزرگ سود میبرند .با حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب با
فروش مستقیم کتاب توسط ناشر ،سودی که در قیمت پشت
جلد برای موزع و کتابفروش در نظر گرفته شده به ناشر تعلق
میگیرد و به علت فروش نقدی این سود به  50درصد میرسد
و حتی با  20درصد تخفیف نمایشگاهی 30 ،درصد بیش از
سودی که در قیمت تمامشده کتاب به ناشر تعلق میگیرد،
نصیبش میشود .از سوی دیگر سود ناشران در نمایشگاه ،به
کدام ناشران تعلق میگیرد؟ اگر این را کنار معافیت مالیاتی
قرار دهیم ،خواهیم دید که در این میان هدف تنها ناشران
بزرگ هستند .در این میان ناشران کوچک هم باید باشند که
ناشر بزرگ بگوید همه ناشران در این امر سهیم هستند.
فیاضی با اشاره به فساد در حوزه کتاب گفت :فروش کتاب
قاچاق در بازار یا نمایشگاهها هم جزو فسادهای صنفی است.
بنهای کتاب هم بخش دیگری از این ماجرا است .سالهای
گذشته در برخی غرفهها بنهای زیادی کشیده میشد .ما از
اتحادیه میخواهیم درباره هزینههای نمایشگاه شفافسازی
شود.
او افزود :بازدیدکنندگان زیادی به نمایشگاه کتاب مراجعه
میکنند ،اما آیا همه این افراد کتابخوان هستند؟ کسانی که
طرفدار نمایشگاه کتاب به صورت فروشگاهی هستند ،افرادی
هستند که یا دستشان به فساد آلوده است یا بهدنبال پز
فرهنگی هستند و یا ناشران بزرگ هستند .من درحقیقت
عالوه بر حمایت از کتابفروشان برای حمایت از خودم در
نمایشگاه شرکت نمیکنم ،چون نمیخواهم زمین بخورم
و میخواهم در درازمدت فعالیت کنم .امیدوارم هدف از
نمایشگاه کتاب ،شفاف مشخص شود .حتی اگر هدف فروش
است ،آن را ساماندهی کنند که امکان مقایسه و دسترسی
راحتتر برای بازدیدکنندگان فراهم باشد .با نمایشگاه کتاب
بیشتر جو کتاب خریدن ایجاد میشود که باعث ورشکستگی
کتابفروشان خواهد شد.
از بین رفتن حلقههای زنجیره نشر
لزاده ،عضو انجمن نویسندگان کودک و
در انتها شهرام اقبا 
نوجوان به عنوان اهل قلم گفت :ظاهرا سهم مردم از کتاب،
سالی یک بار است ،آن هم در نمایشگاه .البته بیشتر کتابها
هم کتابهای کمکدرسی هستند .هدف تولید کتاب ایجاد
تفکر و خالقیت است .در کشوری که تولید تفکر نباشد،
تفکر تولید هم نیست .وقتی تیراژ کتاب به پایینترین حد
میرسد ،ناشر از بین نویسندگان گزینش میکند و این
یعنی تنها فروش اهمیت دارد .وقتی حلقههای زنجیره اعم
از نویسنده و کتابفروشیها از بین برود ،ناشران بزرگ هم
تنها میمانند.

خبر
قرار نیست خانه شاملو
تخریب شود

دبیر کمیته پیگیری خانههای تاریخی تهران
میگوید :تا کنون درخواستی مبنی بر تخریب و
نوسازی خانه احمد شاملو از سوی مالک داده
نشده و قرار نیست این بنا تخریب شود.
به گزارش ایسنا ،تصاویر میگویند خانه
آجری چندطبقه در نبش کوچه خسرو در
خیابان استاد نجاتالهی (ویال) ،پنجره و
چارچوبی ندارد ،آنها را از دل دیوار درآوردهاند
و گویا منتظرند تا کاری جدید برای این بنای
تاریخی که قدمتش به پهلوی دوم میرسد،
انجام دهند.
به واسط ه تجربههای تلخی که در خانههای
قدیمی قبل از تخریب وجود دارد ،معموال
نخستین فکری که با دیدن چنین تصاویری
به ذهن میرسد تخریب خانه است ،اما به
نظر میرسد مالک بنا قصد دیگری برای این
خانه تاریخی دارد؛ خانهای که شاملو بعد از
ترک خانه خیابان خردمند جنوبی مدتی در آن
زندگی میکرد و دیوارهایش گوش شعرهای
عاشقانه شاملو برای آیدا بود و حتی قلم او
روی یکی از دیوارها به حرکت درآمد تا «آیدا در
آینه» را برای همیشه ثبت کند.
در پی انتشار خبر احتمال تخریب خانه
شاملو و متروکه ماندن آن ،سجاد عسگری،
دبیر کمیته مردمنهاد پیگیری حفاظت از
خانههای تاریخی تهران ،در تماس با آیدا
سرکیسیان ،همسر احمد شاملو صحت و سقم
این اتفاق را جویا شد.
به گفت ه او ،آیدا سرکیسیان اعالم کرده
است« :احمد شاملو ،مادر و خواهرش مدتی
کوتاهی در طبقه دوم این خانه مستاجر بودند
و شعر معروف «آیدا در آینه» نیز در همین
خانه سروده شده و روی دیوار این شعر در آن
زمان نوشته شده بود .این خانه بعد از انقالب،
تحت مالکیت بنیاد مستضعفان قرار میگیرد
و سپس به دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل
میشود .هماکنون مالک این بنا شرکت توسعه
منابع آب و نیروی ایران (وزارت نیرو) است».
عسگری ادامه داد :متاسفانه در دورههای
گذشته ،پنجرههای این خانه ارزشمند کنده
شدهاند ،ولی تا کنون درخواستی مبنی بر
تخریب و نوسازی ملک از سوی مالک داده
نشده است و قرار نیست این بنا تخریب شود.
او همچنین با اشاره به اینکه خانه شاملو در
فهرست آثار ملی کشور یا بناهای ارزشمند
به ثبت نرسیده است ،گفت :این کمیته در
راستای فعالیتهای خود پیگیر نامهنگاری اداره
کل میراث فرهنگی استان تهران به شهرداری
منطقه شش برای ارزشمند شناختن این بنا
خواهد بود.
مهدی معمارزاده ،کارشناس اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تهران
پیشتر درباره خانه شاملو به روزنامه شهروند
گفته بود« :جدا از اینکه شاملو در این خانه
زندگی میکرده ،معماری این ساختمان
ارزشمند است و اجازه تخریب آن را نخواهیم
داد .از طرف دیگر هنوز مستنداتی هم مبنی
بر اینکه اینجا خانه شاملو بوده است ،نداریم
و به دنبال جمعآوری این مستندات هستیم.
اما حتی برداشتن پنجرههای این خانه هم کاری
غیرقانونی بوده .ما برای جلوگیری از تخریب
این خانه به شهرداری تهران نامه خواهیم زد».

