
کسب وکار کتاب
چرا صنعت نشر ایران با مردم بیگانه است؟

 گفت و گو با جعفر همایی
 مدیر نشر نی 

بازی در زمین 
بی قاعده

 گفت و گو با عادل طالبی 
مدیر انتشارات برآیند 

مسئله مهم برندینگ
 در صنعت کتاب

 گفت و گو با قاسم سرافرازی 

نگاهی به کارنامه 
انتشارات
 راه پرداخت

تصویرسازی:شیرینزندهدل
عکس:نسیماعتمادی

8

 گفت و گو با سمیه محمدی 
مدیر انتشارات آریاناقلم

 خــــــوب ها 

ماندگارند
کم کیفیت ها 

ویژه نمایشگاه کتابحذف می شوند
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 گفت و گو با امیر حسین زادگان، مدیر انتشارات ققنوس

آسیب های مسابقه ای
به نام انتشار کتاب !

گفت و گو با مدیران طاقچه و فیدیبو

 جای خالی ناشران 
کتاب های صوتی 

بازخوانی نقش 
کتاب فروشی های  
جدید در گفت وگو با 
مدیران زیتون و مان

4

10

3

14

12



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 49
25 اردیبهشت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

2

نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

کتــاب بایــد بــه یــک کاالی مصرفــی تبدیــل 
شــود؛ ســال ها برخــی تــاش کردنــد از کتــاب 
قدیــس بســازند. امــروز بــرای اینکه آمــار کتاب 
و کتاب خوانــی افزایــش یابــد، چــاره ای جــز 
تقدس زدایــی از کتــاب نداریــم. همان طــور کــه 
گندم و نان و آرد کاالهایی برای مصرف هستند، 
همان طــور کــه لباس هــا کاالهایی بــرای مصرف 
هســتند، کتاب هم کاالیی برای مصرف اســت؛ 
بنابرایــن همــه آن قواعــد اقتصــادی کــه دربــاره 
مصرف و کاالها حاکم اند، بر کتاب 
هم حکومــت می کنند. مبــارزه با 
بدیهی ترین مفاهیم و انکار کردن 
آنهــا بــه همیــن وضعیتــی منجر 
شده که امروز صنعت کتاب ایران 
گرفتــار آن شــده اســت؛ صنعتی 
که چندالیــه اســت و از هــر طرف 
که نگاهــش کنیم، حالــش خوب 
نیست. راه حل ها هم قیم مآبانه و 
از بــاال به پایین اســت و در نهایت 
هم به زعم برخی، این مردم هستند که مقصرند 
و سواد ندارند و کتاب نمی خوانند، ولی هیچ گاه 
درســت نپرســیدیم کــه آیــا قواعــد اقتصــادی 

صنعت نشر درست رعایت شده است؟ 

 فعاالن صنعت نشر ایران در سال های 
گذشته مدام از سختی کارشان گفته اند 
و اینکه مثاً اگر می زدند در کار ساخت وســاز به 
پول بیشــتری رســیده بودند و بنابرایــن کاری که 
می کنند کار انبیاست و یک کار فرهنگی و دلی و 
از روی عشق. در صنعت نشر ایران مفهومی به 
نــام پــول به طــور کل نادیــده گرفتــه شــده و 
ایــران همیــن  پاشنه آشــیل صنعــت نشــر 

رودربایستی ها شده است.

 وقتــی صنعــت نشــر ایــران را بررســی 
می کنیم، چالش ها پرشمار است؛ شاهد 
آن فزونی روزافزون ارگان ها، نهادها و مؤسسات 
دولتی و عمومی که کتاب هم چاپ می کنند. در 
همین نمایشــگاه سی وســوم اگــر قــدم می زدید 
حجم روبه رشد این گونه نهادهایی را که کتاب هم 

چاپ می کنند، می دیدید. در بین انبوه ناشرانی 
که بفرموده فعالیت می کنند، تک و توک ناشرانی 
در بخش عمومی داریم که کتاب هایشان از نظر 
فنی درست هستند و تاش کرده اند چرخه های 

صنعت نشر را تا حد ممکن در نظر بگیرند. 

 از آن سو انتشارات های قدیمی تر بخش 
خصوصــی را داریــم کــه تمرکزشــان بر 
ادبیات است و تاش می کنند خودشان را به آن 
راه بزنند! همان گونه که بعد از حمله مغول ها به 
ایران شــاهد رشــد گونــه ای  از ادبیــات بودیم که 
سعی می کرد خودش را به کوچه علی چپ بزند، 
به نظر می رسد حجم انبوه مسائلی که در ایران 
امروز وجود دارد، ناشران پرکار بخش خصوصی 

را روانه ندانم گرایی کرده است. 

 ناشرانی که می توانســتند و می توانند 
منشاء تغییر فرهنگی در جامعه باشند 
و برای پرســش های پرشــمار امروز تحلیل هایی 
درســت ارائه دهند، ترجیــح داده اند بــه ادبیات 
روســیه و آمریکای التین و اروپا و آمریــکا و ژاپن 
بپردازند. این بی توجهی به مســائل روز از سوی 
ناشــران بخــش خصوصــی هــم قطعــاً دالیــل 
اقتصادی دارد. ناشران بزرگ بخش خصوصی 
امروز بــه بنگاه های متوســط اقتصــادی تبدیل 
شــده اند و باید تاش کنند چرخ شان بچرخد و 
ممیزی هــای گســترده راه را بــرای فعالیــت آنها 
سخت می کند. پاســخ دادن به پرسش های روز 
یعنی به استقبال ممیزی رفتن؛ قطعاً این گونه 
نگاه نمی کنم که ناشران رسالتی بر دوش دارند و 
وظیفه شان روشنگری است، می گویم می توانند 
این کار را بکنند و نسل های آینده را بسازند؛ کاری 
که امروز نمی کنند و ترجیح می دهند با ادبیات 

جهان این نسل را سرگرم کنند!

 مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست 
که بنگاه های اقتصادی قبول می کنند 
بنگاه اقتصادی هستند و مناسبات اقتصادی بر 
آنها حاکم است؛ نه چریک اند، نه مبارز مدنی و 

نه مدعی اصاح و اصاح گری.

INTROسرآغاز

بایدهای توسعه کسب وکار کتاب 
چرا صنعت نشر ایران با مردم بیگانه است؟

رضا قربانی
مدیر مسئول انتشارات راه پرداخت

@mediamanager_ir

   عکس ها:  نسیم اعتمادی

ادامه در صفحه 3
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 ادامه از صفحه 2

چرا صنعت نشر 
ایران با مردم 
بیگانه است؟

صرفاً بنگاه اقتصادی هســتند، 
ماننــد همــه آن کســانی کــه در 
چرخــه و زنجیــره ارزش نــان و ماکارونــی 
فعالیــت می کننــد و مانند همــه آنها که 
تاش می کنند لباس هایی را که بر تن مردم 
اســت، تولیــد کننــد. وقتــی بخواهیــم 
ظاهرمان یک چیز باشــد و در باطن تابع 
قوانین اقتصاد، این راهی می شود که در 
نهایــت بن بســت اســت.قصه تحریــم 
نمایشــگاه را هــم از ایــن زاویــه می بینــم؛ 
ناشران بزرگی که امروز بازارشان را دارند و 
در چرخه ای هرچند با سقفی کوتاه قادرند 
در  بگذراننــد، حضــور  را  امور شــان 
نمایشــگاهی ماننــد نمایشــگاه کتــاب 
برایشــان بیشــتر هزینه اســت تا درآمد. 
بــرای  جریان ســازی ها  ایــن  حــاال 
شــرمنده کردن آنهایــی کــه در دو ســال 
گذشته به خاک سیاه نشسته اند و چنین 
نمایشــگاهی تنهــا روزنــه امیــد بــرای 
برون رفــت از وضع موجودشــان اســت را 

چگونه باید تحلیل کرد؟

متأسفانه صنعت نشــر ایران را 
برخی که به چرخه های ســنتی 
عــادت کرده انــد و برخــی کــه بیــرون گود 
نشســته اند و می گوینــد لنگش کــن، به 
زمین زده اند. گروهی نمایشگاه را تحریم 
می کنند و گروهی دیگر در خارج از مرزهای 
ایران نمایشگاه کتاب بدون سانسور برگزار 
می کنند. هر دو گــروه به یک انــدازه آمار 
کتاب خوانی در ایرانیان را پایین آورده اند و 

در صف اول مدعیان هم نشسته اند.

اینــان کتــاب را عرصــه نبردهای 
خیالــی خــود یافته انــد؛ غافل از 
اینکــه کتــاب کاالیی اســت مصرفــی، نه 
ابزاری برای مبارزه! مانند لباس؛ البته روی 
لباس هم می توان شعار نوشت و با آن هم 
پیامــی را منتقــل کــرد، ولی ایــن موضوع 
صنعت لباس کشــور را تحت تأثیــر قرار 
نمی دهد. همان گونه که یکی از دوستان 
ناشــرم روی تی شــرتی کــه در نمایشــگاه 
پوشیده بود، نوشته بود: »این نیز بگذرد«، 
من هم معتقدم این نیز بگذرد، ولی هزینه 
آن بســیار بیشــتر از آن چیزی اســت که 
تصورش را می کنیم. هزینه پشت کردن به 
نوآوری در صنعت نشــر ایران را نه نسل 
امــروز کــه نســل های فــردا هــم بــه دوش 

خواهند کشید.

COMMENTدیدگاه

نگاهی به کارنامه انتشارات  راه پرداخت
 گفت و گو با قاسم سرافرازی 

انتشــارات راه پرداخــت یکــی از نشــرهای فعــال در 
حــوزه تخصصی نــوآوری از جمله فین تک اســت که در 
ســال های اخیر تاش کرده با توســعه گفتمان و ادبیات 
تخصصی حوزه مالــی و بانکــی و فناوری هــای مرتبط با 
آنها هم به کســب وکارها و مدیران فعال در این صنعت 
یاری رســاند و هم برای مخاطبان عام خود منابع معتبر 
فارســی فراهم کنــد. آن  هم در صنعــت و حــوزه ای که با 
ســرعت زیاد و ساعت به ســاعت در حال تغییر است و 
به شــدت تحت تأثیر فناوری هــای دیگر. به ویــژه که این 
روزها فناوری هــای مالی مبتنــی بر باکچیــن و رمزارزها 
هــم بــه ایــن وادی اضافــه شــده و کار را برای کســانی که 
می خواهند توسعه دهنده ادبیات موضوعی آن باشند، 

هم سخت تر کرده و هم جذاب تر.
قاســم ســرافرازی مدیر بخــش انتشــارات مجموعــه راه 
پرداخت اســت که این روزها یکی از نشــرهای فعال در 
نمایشــگاه سی و ســوم کتاب اســت. با او درباره مسیر و 
رویکرد این نشــر و برنامه های آن برای کنشگری بیشتر 

در صنعت نشر کشور صحبت کرده ایم.

 نخستین  حضور انتشــارات راه پرداخت 
در نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران  چطور 

بوده است؟
نخســتین حضور انتشــارات راه پرداخت در نمایشگاه 
بین المللی کتاب بهانه ای شــد برای اینکه بتوانیم کمی 
از راه پرداخــت و مســیری کــه آمده ایــم صحبــت کنیم. 
هرچند شــاید بســیاری از افراد، راه پرداخت را با پایگاه 
خبری آن بشناســند کــه دوم اردیبهشــت ســال جاری 
یازدهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، اما این 
مجموعه رسانه ای طی سال های گذشــته در بسترهای 

مختلفی دست به تولید محتوا زده است.
هرچنــد ســابقه تولیــد و انتشــار کتــاب در مجموعــه 
رســانه ای راه پرداخــت بــه ســال 1392 برمی گــردد، امــا 
انتشــارات راه پرداخــت از ســال 1397 فعالیــت خــود را 

به طور جــدی آغــاز کــرده اســت. تقریبــاً از همین ســال 
بود که انتشــارات راه پرداخت توانست به تدریج هویت 
مستقلی نســبت به پایگاه خبری راه پرداخت پیدا کند 
و جــای خــود را به عنــوان یکــی از ناشــران تخصصی در 

صنعت نشر کتاب باز کند.  
بخــش انتشــارات راه پرداخــت از ابتــدای فعالیت خود 
تاکنــون بیــش از 80 عنــوان کتاب منتشــر کرده اســت. 
کتاب های انتشارات راه پرداخت در زمره اقتصاد نوآوری 
قــرار می گیرنــد و هرچنــد شــاید بســیاری از مخاطبان، 
پایگاه خبــری راه پرداخت را با حــوزه فناوری های مالی و 
فین تک بشناسند، اما فعالیت انتشارات راه پرداخت در 
حوزه گســترده تری قرار می گیرد و شاید اقتصاد نوآوری 

بتواند عبارت بهتری برای توصیف آن باشد. 

 چرا کتاب؟
عصر دیجیتــال همه چیــز را به ســرعت با خــود همراه و 
همگام می کنــد. با این حــال ما هم همچنــان معتقدیم 
که کتاب کاغذی به  واســطه حس برتری کــه به خواننده 
خود می دهد، همچنان نســبت بــه کتــاب الکترونیکی 
جذابیت بیشــتری دارد. حتی حضــور کتاب خوان های 
الکترونیکی نظیر کیندل نیز نتوانسته حس خوبی را که 
در دست گرفتن کتاب کاغذی به انسان منتقل می کند، 
تداعی کند. آمار و ارقامی هم که در زمینه تولید چاپ و 
کتاب در جهان منتشر می شــود، گویای همین موضوع 
اســت. هرچند نمی تــوان اثــر کتاب هــای الکترونیکی و 
پی دی اف هایــی را کــه گهــگاه به صــورت غیرقانونــی هم 
منتشــر می شــود، نادیده گرفت، اما در هر حال تولید و 
چاپ کتاب های کاغذی، به ویژه در ســال های اخیر روند 
روبه رشــدی داشــته اســت. به طور کلی تصور کلی ما در 
انتشــارات راه پرداخــت بر این اســت که کتــاب به دلیل 
ساختار خاص خود تأثیر بیشتری در آموزش و یادگیری 
دارد. بــا اینکــه راه پرداخــت به نوعــی برآمــده از دنیــای 
دیجیتال است، اما فکر می کنیم درک دنیای دیجیتال 
به ابزارهایی نیاز دارد که در سال های گذشته به محک 

آزمون گذاشته شده اند.

 بــرای کــدام مخاطــب کتــاب منتشــر 
می کنید؟

مــا در انتشــارات راه پرداخــت مخاطبانــی را هــدف قــرار 
داده ایــم که همه آنهــا از یــک ویژگی مشــترک برخوردار 
هســتند.  مخاطبــان نشــر راه پرداخــت افرادی انــد کــه 
به دنبال روندها و رویدادهای تأثیرگذار در آینده هستند 
و تاش می کنند خود را با آخرین روندهای حوزه فناوری، 
کســب وکار و نوآوری تطبیق دهنــد. از این رو مــا همواره 
خود را مقید می دانیم که روندهای روز دنیا را شناسایی 
کــرده و بهتریــن منابعــی را که بــه تبییــن ایــن روندها 
می پردازنــد، انتخــاب و در قالــب کتــاب منتشــر 

کنیم. 

راه   رویکــرد و چشــم انداز 
پرداخت در حوزه نشر چیست؟
نــگاه مــا در انتشــارات راه پرداخــت 
روبه جلــو و معطوف به آینده اســت. 
ما فقط بــر آینده تمرکــز نکرده ایم 
و تــاش می کنیــم بخشــی از 
محتواهایمــان دربــاره راهی که 
تا بــه امروز آمده ایم نیز باشــد، 

اما در مجموع تاش می کنیم چند گام جلوتر را ببینیم. 
این نوع نــگاه، خــود را در نحــوه انتخاب کتاب ها نشــان 
می دهــد. فین تــک، باکچیــن و ارزهــای دیجیتــال در 
ســالیان گذشــته از جمله روندهای اصلی حوزه فناوری 
بوده انــد. نگاهی بــه کتاب هــای راه پرداخت در ســالیان 
گذشته نشــان می دهد که اغلب کتاب هایی که منتشر 

شده اند، پیوندی با این حوزه ها داشته اند.  

 تمرکــز راه پرداخــت روی حــوزه فین تــک 
است یا حوزه های دیگر را هم مدنظر دارد؟

 در ابتــدای فعالیــت انتشــارات راه پرداخــت تمرکــز 
مــا بیشــتر بــر فناوری هــای مالــی، باکچیــن، رمزارزهــا 
و بانکــداری دیجیتــال بــود، امــا در طــول ایــن ســال ها 
ســعی کرده ایــم حوزه هــای بیشــتری را پوشــش دهیم و 
در این راه متن هــای کمتر دیده شــده و موضوعات کمتر 
پرداخته شــده بــرای مــا از اولویــت بیشــتری برخــوردار 
اســت. حوزه های کســب وکاری و همچنین موضوعاتی 
نظیر هــوش مصنوعــی، آنالیتیکــس و چابــک در یکی، 
دو سال گذشــته بیشــتر مدنظر راه پرداخت قرار گرفته 
و کتاب هایــی بــا ایــن موضوعــات توســط انتشــارات راه 
پرداخــت روانه بــازار شــده و مــورد اســتقبال مخاطبان 

فارسی زبان نیز قرار گرفته است.

 نمایشگاه کتاب را چطور دیدید؟
حضــور در نمایشــگاه کتــاب بــرای مــا تجربــه ارزنــده ای 
به شــمار می رود. از مواجهه رودر رو بــا مخاطبان  مان که 
سال ها صرفاً از طریق دیجیتال با آنها در ارتباط بوده ایم 
تا حضور در جمع ناشرانی که سال ها تجربه نشر دارند 
و به اصطاح چهار تا پیراهن از ما بیشــتر پــاره کرده اند، 
برای ما بسیار ارزشمند است. هرچه روزهای بیشتری از 
نمایشگاه می گذرد و هرچه تعامل بیشتری با مخاطبان 
داریم، عاقه بیشتری به ادامه این مسیر پیدا می کنیم. 
صادقانــه بگویــم از اینکــه یــک دانشــجوی مدیریــت 
بگوید من همه کتاب های شما را خوانده ام و برای خرید 
کتاب های جدیدتان صرفاً به نمایشگاه آمده ام، مشعوف 
می شوم. حس نابی است که فقط می تواند در نمایشگاه 

کتاب آن را تجربه کرد.  

 راه پرداخت در سال 1401 چه برنامه هایی 
دارد؟

 کمتــر از دو مــاه از قــرن جدید نگذشــته، اما انتشــارات 
راه پرداخــت در همین مدت زمان نســبتاً کم، کتاب های 
»متــاورس«، »راهنمای هویــت دیجیتــال« و همچنین 
ویرایش جدید کتاب »یک ساتوشی« را روانه بازار نشر 
کرده اســت. همچنین چاپ دوم کتاب »60 الگوی مدل 
کسب وکار« و چاپ سوم کتاب »مبانی باکچین« هم در 
اختیار مخاطبان قرار گرفته است. اما منتظر کتاب های 
جــذاب و هیجان انگیــز دیگری نیــز باشــید. کتاب هایی 
درباره امور مالی غیرمتمرکز یا همــان دیفای، توکن های 
غیرمثلی )ان اف تی ها( و همچنین متاورس در دستور کار 
انتشــارات راه پرداخت قرار دارد. کتاب هایی که انتشــار 
هر کــدام از آنهــا می تواند خاء دانشــی موجــود در این 
حوزه های نوظهور در کشورمان را تا اندازه ای برطرف کند. 
امیدواریــم بتوانیم در ســال جدید قدمی در راه توســعه 
اقتصــاد نــوآوری در ایــران برداریــم. صمیمانــه از همــه 
کسانی که به هر شــکلی در این راه به ما کمک کرده اند، 

قدردانی می کنیم.  
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نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

برشی از صحبت های مدیر 
انتشارات آریاناقلم

 در همه بخش ها 
می توان نوآور بود

در حــال حاضــر سیســتم جهانــی در 
هر حــوزه ای به دنبال نــوآوری و افزایش 
درآمدها از این طریق است. طبیعتاً در 
ایران هم ایــن روند در حال وقوع اســت 
و افراد ســعی می کنند بــا نوآوری هایی، 
را  نشــر  اقتصــاد  کالســیک  مــدل 

به روزرسانی کنند. 

فروشــگاه های  ایجــاد   
چندمنظــوره کتاب کــه در کنار 
تزئینــی  وســایل  کتــاب،  عرضــه 
همیــن  از  یکــی  می فروشــند، 
راه کارهاســت. ســمیه محمــدی، مدیــر 
انتشــارات آریاناقلم در خصوص اینکه 
چقــدر این مــدل را بــرای کمک بــه بازار 
نشر قبول دارد و انجام چه نوآوری های 
دیگــری را مناســب می دانــد، می گوید: 
»شــما را ارجاع می دهــم به کتــاب »ده 
گونــه نــوآوری«. ایــن کتــاب توضیــح 
از  هرکــدام  در  شــما  کــه  می دهــد 
بخش هــای کســب وکارتان می توانیــد 
دســت بــه نــوآوری  بزنیــد. این نــوآوری 
ممکن اســت در فرایند تولید باشد، در 
سیستم محصول، کانال توزیع، برند یا 
روش کسب سود باشــد و نوآوری الزاماً 
در محصــول و آنچه به مشــتری عرضه 

می کنیم، نیست.« 

 محمــدی در ادامــه توضیــح 
ایــن  »مثــالً  می دهــد: 
فروشــگاه های چندمنظوره شاید نوعی 
نــوآوری در توزیــع و عرضــه محصــول 
باشــد. می تــوان در حــوزه دیگــر مثــل 
برندینِگ نشــر نــوآوری کــرد؛ بــه وجود 
مثــل  تخصصــی،  نشــرهای  آمــدن 
بــه نوعــی  انتشــارات راه پرداخــت، 
برندینگ تازه ای در صنعت نشر است. 
ایــن نــوآوری شــاید در قیمت گــذاری 
محصوالت مرتبط با کتاب و حتی خود 
کتــاب باشــد و همین طــور در نحــوه 

بازاریابی این محصول. 

 در هرکدام از این بخش ها، اگر 
بتوانیــم ارزش متفاوتــی بــرای 
مشــتری خلق کنیم - که شــاید چندان 
ملمــوس هــم نباشــد، امــا باعــث شــود 
مشتری حس بهتری به تهیه محصول 
داشــته باشــد - نــوآوری اتفــاق افتــاده 

است. 

COMMENTدیدگاه

بازار کتاب های تخصصی کوچک تر از ناشران عمومی است 
و مخاطبان محدودی نیز دارد. اینکه یک ناشر بتواند در این 
بــازار، تبدیل به یک انتشــارات معتبــر و نامش آشــنای ذهن 
عالقه مندان شود، هنری است که انتشــارات آریاناقلم موفق 
به انجام آن شده است. سمیه محمدی، مدیر این انتشارات، 

نسبت به همه نوآوری ها و اتفاقات جدیدی که در بازار کتاب 
در حــال وقــوع اســت، خوش بیــن اســت و می گوید شــاید در 
کوتاه مدت آسیب هایی داشته باشند، اما در نهایت بازار کتاب 
را بزرگ تر می کنند و این به نفع همه کســانی است که در این 

بازار فعالیت دارند.

گفت و گو با سمیه محمدی، مدیر انتشارات آریاناقلم؛ او معتقد 
است میزان مطالعه کتاب در سال های اخیر روند روبه رشدی را 

طی کرده است

خــــــوب ها ماندگارند
کم کیفیت ها حذف می شوند

انقالب خدمات مالی 
 چگونه بالکچین

 در حال تحول پول، بازار 
و بانکداری است

کتــاب » انقالب خدمــات مالــی؛ چگونــه بالکچین در 
حــال تحــول پــول، بــازار و بانکــداری اســت« دیــدگاه 
حیرت انگیــزی بــه خواننــده ارائــه می کنــد کــه نشــان 
می دهــد فنــاوری بالکچیــن چگونــه صنعــت مالــی را 

عمیقاً متحول می کند. 
تعدادی از بهترین متفکران در زمینه بالکچین، در این 
کتاب به بررســی توفــان دیجیتالی آینــده می پردازند. 
آنها در رابطه با مســائلی مثل اینکه چگونه بالکچین 
شــرایط را بــرای رقابــت یکســان  می کند، قــدرت مالی 
بیشتری در اختیار افراد می گذارد و شفافیت بیشتری 

در عملیات ایجاد می کند، بحث کرده اند. 

در این کتاب می خوانید که بالکچین چگونه می تواند 
سیســتم تشــویقی بــر اســاس توکــن ایجــاد کنــد کــه 
منافع بازیگــران مختلــف در پروژه هــای بزرگ مقیاس 
را با یکدیگر همسو کند و چگونه می تواند با استفاده 
از مکانیســم های نوآورانه ای مثل عرضه اولیه ســکه، 
منابع مالــی الزم بــرای را بازســازمان دهی شــبکه های 
جهانــی تأمین کند. ســیر تحــول صنعت مالــی بدون 
شــک مقولــه پیچیــده ای خواهــد شــد، ولــی بــرای 
افرادی کــه می دانند قرار اســت چــه اتفاقــی رخ دهد، 

فرصت های بسیار بزرگی فراهم می کند. 
بالکچیــن شــرایط یکســانی بــرای رقابــت ایجــاد 

گفتــه می شــود ســرانه مطالعــه در ایران 
پاییــن اســت؛ امــا گویــا وضعیــت در حوزه هــای 
تخصصی بهتر از حوزه های عمومی است. ارزیابی 

شما در این خصوص چیست؟ 
دقیقاً نمی دانم آمارهایی که از سرانه مطالعه در کشور اعالم 
می شــود، چقــدر معتبــر اســت. از طــرف دیگــر، تعریف های 
متفاوتی برای مطالعه وجود دارد. برای محاسبه سرانه مطالعه 
باید بدانیم دقیقاً چه  چیزی را مطالعه به حســاب می آوریم. 
آیا این مطالعه فقط کتاب خواندن را در بر می گیرد یا چیزهای 
دیگری هم هست؟ نظر من این است که مطالعه کتاب و اقبال 
به آن در سال های اخیر بیشتر شده و روندی روبه رشد داشته 
است. این ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد؛ از جمله 
تأثیر شــبکه های اجتماعی و اینکه افراد نیازهایی احســاس 
می کنند و در راســتای پاســخ گویی به ایــن نیاز، به کتــاب روی 
می آورند. احتماالً این هم درباره کتاب های تخصصی صادق 
اســت و هم کتاب های مرتبط با توســعه فردی، روان شناسی 
و... . به نظر می رســد اشــتیاق به کتاب در این سال ها بیشتر 
شــده اســت. البته متغیرهای دیگری چون قیمــت کتاب هم 
در سرانه مطالعه تأثیرگذار اســت. اما من فکر می کنم برآیند 
همه عوامل مؤثر، در نهایت مثبت بوده اســت. در حوزه های 
تخصصی، نیازها و مســائلی که افراد در کسب وکارهایشــان 
با آن مواجه می شــوند، آنها را به ســمت کتاب سوق می دهد.  
البته موضوع مهم دیگر این است که مردم دنبال افراد آگاه و 
باتجربه و یادگیری می روند و به تبع آن، به کتاب هم می رسند. 
بازار کتاب های تخصصی از بازار کتاب های عمومی کوچک تر 
است و در نهایت شاید بازار کتاب های عمومی پررونق تر باشد.

آیا مارکتینگ کتاب تخصصی روش ها و 
سیستم های متفاوتی دارد؟ شما چه اقداماتی در 

این زمینه انجام داده اید؟
کتاب هم مثل هر کاالی دیگری دارای مشخصات است و نیز 
مفهوم و خدمت اصلی و گروه مخاطبان خاص خود را دارد. اگر 
بخواهیم برای کتابی بازاریابی کنیم، هم باید به ابعاد مختلف 
محصول، اینکه قرار اســت چه نیــازی را برطرف کنــد و به چه 
منظوری به خدمت گرفته شــود، توجه کنیــم و هم اینکه چه 
گروهی مخاطبان اصلی آن اند و این گروه چه ویژگی هایی دارند 
و چطور می توان به آنها دسترسی پیدا کرد. بنابراین، هر کتاب 
یا مجموعه کتابی بازاریابی مخصوص خود را طلب می کند و 
باید بتوان با مخاطب آن ارتباط برقرار کرد.  در این راســتا باید 
از همه ابزارهایی که برای پروموشن کتاب ها در اختیار داریم، 
اســتفاده کنیم تا مخاطب را مطلع یا قانع کنیم که این کتاب 
نیازش را برطرف می کند و به این شــکل برنامــه بازاریابی آن را 

تدوین می کنیم. 

عده ای معتقدند برگزاری جلساتی مانند 
نقد و بررســی و رونمایی و جشــن امضا، دون شأن 
اســت و ارزش کتاب ها را پایین مــی آورد؛ اما برخی 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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دیگر آن را روشی کارآمد برای تبلیغ کتاب می دانند. 
نظر شما دراین باره چیست؟

همان طــور کــه گفتــه شــد، اگــر کتــاب را نوعــی کاال بدانیــم، 
می پذیریم که مثل هر کاالی دیگر مقتضیات و مخاطبان خاص 
خــود را دارد؛ از این  رو با توجــه به گروه مخاطبــان، باید برنامه 
بازاریابی کتــاب را تدوین کــرد. در کتاب هــای تخصصی تر که 
مخاطبان خاص تری دارند، ممکن است جلسات نقد و بررسی 
مفید باشد و به برقراری ارتباط اولیه بین کتاب و مخاطبان منجر 
شــود و افراد متوجه شــوند که این کتاب پاســخگوی نیازشان 
است یا نه؛ همین طور به مخاطبان این امکان را می دهد که در 
جمعی قرار بگیرند که احتماالً نیازها و دغدغه های مشابهی 
دارند و به این بهانه ارتباطاتی شکل بگیرد که خود این موضوع 
نیز از ارزش هایی شمرده می شــود که ما در مقام تولیدکننده 
ایجاد کرده ایم.  نگاه من به جلسات نقد و بررسی مثبت است، 
اما آنچه نمی پسندم جشن امضای کتاب در جلساتی است 
که جنبه نمادین پیدا می کنــد، اما محتوایی در آن جلســات 

عرضه نمی شود.

یکی دیگر از نوآوری هایی که در صنعت 
نشر اتفاق افتاده، حرکت به سوی کتاب های صوتی 
و الکترونیــک اســت. ایــن سیســتم و پلتفرم هــای 
ارائه دهنده آن چقدر می توانند کمک کننده باشند؟ 

مزایا و معایب آنها چیست؟
در کل، نگاه من به کتاب های صوتی و الکترونیک مثبت است 
و فکر می کنم تمام این سیستم ها و پلتفرم ها باعث بزرگ شدن 
بازار می شوند. کسانی که قبالً به هر دلیلی امکان تهیه کتاب 
کاغذی یا میلی به این کار نداشتند، با نسخه های الکترونیک 
به مشــتری های بــازار کتــاب تبدیل شــده اند و ایــن خصوصاً 
در زمینــه کتاب های صوتی صادق اســت. شــاید بتوان گفت 
مخاطبان کتاب های الکترونیک و کاغذی در یک دســته قرار 
می گیرند؛ یعنی کسانی که بیشتر طرفدار متن و نوشتارند. اما 
مخاطبان کتاب های صوتی، اغلب کســانی اند که تمرکزشان 
روی متن کمتر بوده است و بیشتر ترجیح می دهند بشنوند 
یا فرصتی برای کتاب خواندن ندارند. این وضعیت، بازار کتاب 
را بزرگ می کند و حتی ممکن است مخاطبانی را از بازار کتاب 
کاغذی به بازار کتاب الکترونیک و صوتی بکشاند. در کتاب های 
تخصصی، ما شاهد این بوده ایم که فرد کتاب صوتی را گوش 
کرده و به آن عالقه مند شده و بعد برای مطالعه عمیق تر، سراغ 

نسخه کاغذی آمده است.  

بالگرهــای کتــاب، به خصــوص در دوران 
همه گیری کرونا، طرف داران زیادی پیدا کرده اند و ما 
با ارائــه خالصــه کتاب هــا در صفحات شــخصی و 
پادکســت ها و... مواجهیــم. آیــا ایــن اتفــاق را در 
راســتای رونق صنعــت نشــر می دانید یــا ارائه های 

این چنینی از کتاب را آسیب زننده می بینید؟
با نگاه کوتاه مدت، امکان دارد چنین چیزهایی آسیب زننده به 

بازار تلقی شوند؛ زیرا، همان طور که گفتید، وقتی برخی افراد 
خالصه ای از کتاب را می شنوند، ممکن است دیگر سراغ اصل 
کتاب نروند. البته بسیار به کیفیت محتوایی که کتاب در آن 
معرفی شده بستگی دارد. بعضی آن قدر کتاب را خوب تعریف 
می کنند که شاید من هم از تهیه و خواندن آن کتاب احساس 
بی نیازی کرده باشــم و این خوب نیســت. زمانــی مخاطب به 
یادگیری و فهم عمیق می رســد که مطلــب را کامــل خوانده و 
دریافت کرده باشــد. بــاز هم فکر می کنــم در نــگاه بلندمدت 
همه اینها به بزرگ تر شدن بازار کتاب و بیشتر شدن استقبال 

مخاطب از کتاب کمک می کند. 

بازیگر مهم اکوسیستم کسب و کار نشر 
چه بخشــی اســت و نبــض آن را کدام قســمت در 

دست دارد؟ 
قاعدتاً همــه مؤثرنــد و نقش مهمی ایفــا می کنند، اما شــاید 
اصلی ترین نقش را در این میان ناشــر داشته باشد. اگر ناشر 
کتاب خوبی به بازار عرضه نکند یــا اصالً کتابی عرضه نکند، 
قاعدتاً باقی اجزای سیستم نمی توانند این امر را جبران کنند و 
ضعیف می شوند. اگر ناشرها را تقویت کنیم و ناشران کارهای 
خوبی به بازار عرضه کنند، بقیه اجزا هم می توانند کمک کنند. 
با وجود این نمی توان نقش باقــی اجزا و روندهــا را هم نادیده 
گرفت؛ مثالً هرقدر ناشــر تالش کند، امــا وزارت ارشــاد همراه 
نباشد یا نقشش را به خوبی ایفا نکند یا نقشی به غیر از آنچه 
الزم است، داشته باشد، و به نوعی در مسیر نشر سنگ اندازی 

کند، این چرخه درست کار نخواهد کرد.

چالش  اصلی نشر را چه می دانید؟ 
وضعیت اقتصادی مردم و اقتصاد نشر به نظرم چالش اصلی 
است. اینکه قیمت ها ثبات ندارند و هر بار باید ببینید که قرار 
اســت با چه قیمتی کتاب را تولید کنید. چیزی که بــرای افراد 
بسیاری مشهود است، مسئله قیمت کاغذ است و البته درباره 
سایر نهاده ها مثل مرکب، چســب و چیزهای دیگرِ مرتبط با 
تولید کتاب هم وضعیت همین طور است. در بی ثباتی قیمت، 
هم این موضوع هست که هر بار نمی دانید با چه قیمتی باید 
کتاب را تولید کنید و هم اینکه اصالً نمی دانید مواد اولیه مورد 
نیازتان موجود است یا نه. این به نظر من چالش اصلی است. 
ما مثالً وقتی می خواهیم کتابی را تجدید چاپ کنیم، متوجه 
می شــویم مواد اولیــه ای که در چاپ قبلــی به کار بــرده بودیم، 
موجود نیست یا اگر باشد، باید با قیمت های باال تهیه کنیم 
و این نیاز به محاسبات مجدد دارد. از طرف دیگر، باید در نظر 
بگیریم کــه آیا مشــتری توان پرداخــت چنین هزینــه ای برای 
کتاب را دارد یا خیر. این مســئله اقتصادی و بی ثباتی قیمت 
نهاده های تولید کتاب چالش اصلی است. درست است که 
قوانینی که وزارت ارشــاد وضع می کند و ایجاد محدودیت ها 
و ممیزی های کتاب بسیار آزاردهنده است، اما دغدغه اصلی 
به نظر من مسئله اقتصادی اســت که البته همه کشور با آن 

دست  به  گریبان است. 

می کنــد، همــکاری را نســبت بــه رقابــت در اولویــت 
قرار می دهــد و شــرایطی برای افــراد فراهــم می کند تا 
بــه  انــدازه شــرکت های امــروزی از اختیــارات و آزادی 
مالــی بهره منــد شــوند. ایــن کتــاب چگونگــی اجــرای 
این مســائل را توضیح می دهــد. این کتــاب پنجره ای 
آموزنده به آینده اســت؛ آینده ای که در آن، بالکچین 

تصور جدیدی از خدمات مالی ارائه می کند.
کتــاب انقــالب خدمــات مالــی را الکس تاپ اســکات 
نوشــته که انتشــارات راه پرداخت در ســال گذشته با 
ترجمه شراره شبل الحکما و پرک نجومی، آن را روانه 

بازار کتاب کرده است.

تأثیر دیجیتالی شدن در فرهنگ کتاب و کتاب خوانی

پلتفرم ها و بالگرها را نمی توان نادیده گرفت

COMMENTدیدگاه

اگر همیــن ده ســال پیــش، در روزهــای نزدیک به 
نمایشگاه کتاب می خواستیم مطلبی درباره بازار 
کتاب بنویسیم، سهم فضای مجازی و پلتفرم ها در 
آن بسیار ناچیز بود، اما امروز، وقتی صحبت از یک 
صنعت باشد، نقش این دو فناوری در آن غیرقابل 

چشم پوشی  است.
ایران در زمینه کتاب الکترونیک به اندازه دنیا مدرن 
نشده بود تا اینکه با همه گیری ویروس کرونا، ایران 
هم دوره گــذار خود را ســریع تر طی کــرد؛ همزمان 
با آنالین شــدن کســب وکارها و آموزش ها، تقاضا 
بــرای کتــاب صوتی بیشــتر شــد، پادکســت ها در 
همین دو ساله پرمخاطب تر شدند و تأثیر فضای 
مجازی و پدیده اینفلوئنسرها بر هر کسب وکاری، 
از خرد تا کالن بیشتر مطرح شد. در این یادداشت 
می خواهیم درباره نقش پادکســت ها و بالگرهای 
کتــاب در بــازار کتاب صحبــت کنیم. پیشــاپیش 
متأسفم که به ناچار از کلمات غیرفارسی زیادی در 

متن استفاده شده است. 
در گذشته به نشر به عنوان یک بنگاه فرهنگی نگاه 
می شد و از آن انتظار باال بردن سطح سلیقه افراد 
جامعه و انتشار مطالب فاخر می رفت، همان طور 
کــه فرانکلیــن و امیرکبیــر نشــرهایی هســتند که 
نویســنده های خارجــی بســیاری را بــه مخاطــب 
فارسی زبان شناســاندند و کتاب های ارزشمندی 
منتشر کردند؛ اما مدتی ا ست که نشرها به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی فعالیت می کنند و برگشــت 
مالــی در چــاپ هــر کتــاب، حــرف اول را می زنــد. ) 
هرچنــد ایــن یــک موضــوع جهانــی  اســت و تنها 
مختص ایران نیست.( از زمانی که آورده مالی هر 
کتاب، به سایر اِلمان ها برتری یافت، ناشران راه های 
مختلفی را برای ارائه محصوالت فرهنگی خود در 
نظر گرفتند. اینســتاگرام هم در این روزها حداقل 
در ایران که سایر شبکه های مجازی فیلتر هستند 
و دسترسی به آنها برای مردم عادی سخت است، 
بهترین بستر برای پروموت محصوالت و بالطبع، 
فروش آنهاست. روش دیگر معرفی کتاب ها توسط 
بالگرهای کتاب است. این بالگرها کتاب هایی طبق 
ســلیقه خود معرفی می کنند و با ســلیقه خود به 
بازار نشر و چاپ کتاب خط می دهند و همین باعث 
می شــود تا با اســتفاده از فرمولِ موفــقِ یک کتاِب 
پرفروش، کتاب های بی شماری با همان مضمون و 
در همان سبک منتشر شود و بازار نشر با کتاب های 
پرفروشــی کــه ارزش ادبی و هنــری ندارند، اشــباع 
شود. البته این حرف درباره همه بالگرها و مروجان 
کتاب صادق نیست اما با نگاهی سرسری به آمار 
کتاب های پرفروش همین یک ســال هم می شــود 
به تشــابه این کتاب ها به هم و زرد شــدن ســلیقه 

مخاطبان اذعان کرد. 
در کنار تأثیر اینفلوئنسرها بر بازار کتاب، می توان 
به استقبال از پادکســت ها و کتاب های صوتی در 
ســال های اخیر اشــاره کرد کــه این مســئله از نظر 
نگارنده تأثیر مثبتی در فرهنگ کتاب و کتابخوانیِ 

ایرانی ها داشــته اســت. هر چند کتاب خوان های 
کالسیک اعتقاد دارند که هیچ چیز جای در دست 
گرفتن یک کتاب و ارتباط نزدیک با ورق های کتاِب 
چاپی را نمی گیرد، اما کتاب صوتی باعث می شود 
تا وقت های مرده ای که اتفاقاً در زندگی شهری زیاد 
هم هستند، زنده شوند. از بســیاری شنیده ام که 
در ایــن ســال ها در حین ظــرف شســتن، خیاطی، 
آشــپزی و رانندگی و در حین تردد با وسایل نقلیه 
عمومــی کتــاب صوتی گــوش می کننــد. عــالوه بر 
ایــن، کتاب هــای حجیمــی را کــه حجم شــان برای 
زندگــی پرســرعت و »چکیــده« ایــن روزهــا کمــی 

ترسناک هستند، می توان به صورت 
صوتی قبل از خواب یا در وقت های 
مُرده گــوش کــرد و ادبیات باشــکوه 
و لذت بخش شــان را جرعه جرعــه 

نوشید. 
بعد از ایجاد پلتفرم هایی برای خرید 
کتــاب الکترونیــک مثــل فیدیبــو و 
طاقچــه، پادکســت هایی هــم برای 
معرفی کتاب ســاخته شــد؛ چــه از 
طرف خود نشرها و کتاب فروشی ها 

و چــه بــه صــورت مســتقل. از محبوب تریــن و 
پرمخاطب تریــن پادکســت های مربوط بــه کتاب 
می توان به پادکست بی پالس اشاره کرد. بی پالس 
به قدری در دنیای کتاب مطرح شده که در بسیاری 
از کتاب فروشــی ها قفســه ای مختص کتاب هایی  
اســت کــه در بی پــالس معرفــی شــده اند. در ایــن 
پادکست علی بندری خالصه کتاب های ناداستان 
را می گوید و از نظــر عده ای این خالصــه و چکیده 
تحویلِ مخاطب دادن و پذیرفتن نقطه نظر گوینده 
به عنوان اصل، شنوندگان پادکست را از خواندن 
خود کتاب و تفکــر نقادانه ای کــه از خواندن کتاب 
ناشی می شــود، بازمی دارد. هر چند عده ای دیگر 
معتقدند که این کتاب ها پس از معرفی علی بندری 
پرفروش می شوند، پس مخاطب با گوش دادن به 
این خالصه ها کتاب مورد عالقه و محبوب خود را 

پیدا کرده و به طور کامل می خواند. 
پادکســت دیگــری کــه پرمخاطــب بودنــش خبــر 
بســیار خوشــحال کننــده ای  اســت، پادکســت 
فردوســی خوانی ا ســت. در این پادکســت گوینده 
شعرهای شاهنامه را می خواند و داستان هایش را 
با زبان ساده بیان می کند و همین باعث نزدیک تر 
شدن فارسی زبانان به شــاهنامه می شود. از دیگر 
پادکست های معرفی کتاب می توان به »رادیو مان« 
اشاره کرد؛ پادکست وابسته به فروشگاه کتاِب مان 
که 15 قسمت آن منتشر شده و به معرفی بی طرفانه 
کتاب هــای مختلــف می پــردازد. »رادیــو گوشــه« 
رادیویی ا ســت که نشر چشمه منتشــر می کند و 
»رادیو نردبان« هم کتاب های صوتی شده انتشارات 
کتاب های نردبان است که به عنوان قصه شب برای 
کودکان به صورت رایگان در سایت و تلگرام این نشر 

موجود است. 

مهرآذین 
بشیری راد

Mehrazin.bashiri
@gmail.com نمايشگاه کتاب
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نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

ناشــران تخصصی در بــازار امروز نشــر، در حــال تالش اند تا 
مخاطبان خود را حفظ کنند و در شرایط دشوار نشر، فضای 
دیجیتال می تواند یک یار کمکی محسوب شود. هرچند عادل 
طالبی، مدیر نشر برآیند، معتقد است که مشکل عمده این 
صنعت در حال حاضر، ممیزی های وزارت ارشــاد اســت. او 
می گوید در غیاب این ممیزی ها، بازار راه سالم خودش را پیدا 
می کنند و مخاطبان بیشتری هم به کتاب رو می آورند. نشر 
برآیند که مخاطبان مخصوص خود را دارد، ظاهراً در سال های 
اخیر رشد چشم گیری در فروش دیجیتال داشته است و به 
گفته مدیر این انتشــارات، تجربه فــروش دیجیتال، حتی بر 

فروش کتاب کاغذی هم تأثیر مثبت داشته است.
 

مشــکالت کار تخصصــی در حــوزه کتاب 
چیســت؟ آیــا در کتاب هــای تخصصــی نیــز ســرانه 

مطالعه پایین است؟ 
دولت سال ها به روش های مختلفی در صنعت نشر دست 
برده و با آن بــازی کرده اســت و از این جهــت، بحث صنعت 
نشــر اهمیت بســیاری دارد. زمانی، در اوایل انقــالب، دولت 
ترجیــح داد ایدئولــوژی خــودش را تبلیــغ کنــد و بعــد ســعی 
کرد با ابزار یارانــه، کنترل جریان فکــری را در اختیار بگیرد. از 
همین جا اســت که فســادها و سوء اســتفاده های بســیار در 
زمینه یارانه کاغذ و چیزهای مشابه به وجود می آید. به تدریج 

فضا متعادل تر شــد. االن دولت در چاپخانه هــای خودش با 
میلیاردها تومان بودجه به مؤسسات ایدئولوژیک، کار خودش 
را می کند و صنعت نشر در حال حرکت به سوی یک صنعت 
واقعــی و جــدی اســت. در چنین فضایی اســت که مســئله 
بازاریابی و برندینگ اهمیت پیدا می کند. در نمایشگاه کتاب 
سال 98، به خاطر دارم ناشــرانی که روی برندینگ کار کرده و 
فرصت های فضای دیجیتال را شــناخته بودنــد و به ممیزی 
علمی و فنی پیش از چاپ کتاب هایشان اهمیت داده بودند، 
در تمام روزهای هفته غرفه شلوغی داشتند. البته این ممیزی 
با ممیزی وزارت ارشــاد متفاوت است. به نظر من اینکه یک 
وزارتخانه بخواهد نظر ایدئولوژیک خودش را روی محتوا ارائه 
دهد، کامالً غلط است. ناشر تخصصی باید بتواند بر اساس 
رویکرد تخصصی خودش، کتاب های مناسب و مورد نیاز بازار 
را انتخاب کند. هر چه ناشــرها تخصصی تر شوند و اهمیت 
بیشتری برای برندینگ و بازاریابی قائل باشند، صنعت نشر 
قطعاً پویاتر خواهد شد. درباره سرانه مطالعه هم باید بگویم 
یک مشکل دوطرفه وجود دارد. یعنی درست است که فضای 
دیجیتــال و شــبکه های اجتماعی، بخشــی از وقــت و توجه 
مردم را تصاحــب کرده انــد، اما اگر ناشــر کارش را بلد باشــد، 
می تواند توجه مردم را جلب کند. ناشــرها باید به خودشــان 
بیایند و کتاب های خوب با ذائقه مردم تولید کنند. البته یکی 
از مشکالتی که شاهدش هستیم و بخشــی از کتاب نخوان 

گفت و گو با عادل طالبی، مدیر انتشارات برآیند که باوجود 
نقدهای  جدی به عملکرد دولت می گوید اگر ناشر کارش را بلد 

باشد، می تواند توجه مردم را به کتاب هایش جلب کند

مسئله مهم برندینگ 
در صنعت کتاب

گفت و گو با مرتضی کاردر، مدیر نشر هرمس

چرخه کامل و درست صنعت نشر

INTERVIEWگفت و گو

چیزی که بسیاری از ناشــران از آن حرف می زنند 
و نسبت به آن گله مندند، امتیازات ویژه ای است 
که برخی از ناشــران را از نظر دریافت مجوز نشــر 
و کمک هــای مالــی و اعتبــاری از دیگــران متمایز 
می کند. اینکه دولت با قوانین و قواعد یکسان با 
همه برخورد نمی کند و بعضی از ناشران صاحب 
رانت هایی هستند که مزیت رقابتی ناعادالنه ای 
در بــازار نشــر بــه آنهــا می دهــد. از طرفــی، ظاهراً 
برخورد با ناشران کتاب ساز و سوء استفاده کنندگان 
در بازار نشر، هنوز آن قدر جدی نیست و تعدادی 
از کتاب های پرفروش، توســط تعدادی از ناشران، 
به اسم ترجمه تازه و با هزینه کمتر و طبعاً قیمت 
پایین تر، دوباره منتشر می شود و این هم به شیوه 
دیگــری ناشــران درگیر مشــکالت مالــی را گرفتار 
بازار ناعادالنه می کند. مرتضی کاردر، مدیر نشر 
هرمس، این دو مسئله را از مهم ترین چالش هایی 
می داند که ناشر حرفه ای در بازار کتاب ایران با آن 

دست به گریبان است.   

و  ارتباطــات  گســترش  بــا 
دسترســی های جهانــی، فاصلــه عرضه 
یک کتاب به زبان اصلی و نسخه فارسی 
آن بســیار کــم شــده اســت. آیــا می توان 
گفت این اتفاق به رونق کسب و کار نشر 
منجر می شــود؟ نقاط قــوت و ضعف آن 
چیست؟ چه استراتژی های دیگری برای 

فروش کتاب ها وجود دارد؟ 
ایــن زمانی محقق می شــود که ما بخشــی از بازار 
جهانی کتاب باشــیم و االن نمی توان گفت که ما 
بخشــی از این بازار هســتیم. کپی رایــت در ایران 
رعایت نمی شــود و این کار را ســخت می کند. در 
سال های اخیر از اتفاق های خوب و جالب توجهی 
که افتاده، این اســت که برخی ناشران کپی رایت 
کتاب را می خرند و ترجمه فارسی کتاب ، هم زمان 
با نسخه زبان اصلی منتشر می شود. البته وقتی 

ناشر سراغ ترجمه آثاری می رود که عنوان منتخب 
نیویورک تایمز یا رسانه های معتبر دیگر را با خود 
دارد و خود کتاب یا نویسنده اش برنده جایزه ادبی 
مهمی شــده اند، خودبه خــود در تبلیــغ و فروش 

کتاب مؤثر خواهد بود.
 باید به این نکته نیز توجه کنیم که تالش ناشران 
برای عقب نماندن از بازار جهانی سبب شده که 
در حال سبقت گرفتن از یکدیگر باشند و به خاطر 
این عجله ، حتی ترجمه های درستی از یک کتاب 
در بازار پیدا نشــود. اســتقبال جهانی نسبت به 
یک کتاب، می تواند بخشی از بار تبلیغاتی ناشر 
را به دوش بکشــد، اما این نباید سبب شود که از 
کیفیت آثار منتشرشــده به زبان فارســی کاسته 

شود. 

با شــیوع کرونا، افراد زیادی در 
شبکه های اجتماعی دست به کار معرفی 
کتاب زدند و به نوعی بالگر کتاب شدند. 
همچنین پادکست هایی نیز با موضوع 
معرفی کتاب منتشر می شــوند. آیا آنها 
می توانند مخاطب را کتاب خوان کنند یا 
بــا ارائــه خالصــه کتاب ها بــه بــازار کتاب 

ضربه می زنند؟
پادکســت ها  و  کتــاب  بالگرهــای  کــه  کاری 
می کنند، طبیعتاً در خدمت نشــر است. به ویژه 
پادکســت های حرفه ای مثل پادکست بی پالس 
که به نظرم خالصه هایی که از کتاب ارائه می دهد، 
دقیق و درست اســت. این امر بی تردید در ترویج 

کتاب مؤثر است. 
کار بالگرهــای کتــاب و پادکســت ها وقتــی 
آسیب زننده اســت که مخاطب که گاهی ممکن 
اســت تمایلی به خواندن کتاب نداشــته باشــد، 
به همین معرفی ها بســنده کند و فکر کند کتاب 
را خوانده و می دانــد چه محتوایــی دارد. حتی بر 

اساس آنچه شنیده، درباره کتاب حرف می زند. 
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جایگزینی غیرمتمرکز 
برای بانکداری مرکزی

استاندارد بیت کوین 
در ســال 2۰۰۸ وقتی برنامه نویسی با اسم 
مســتعار »سیســتم پــول الکترونیکــی 
جدیدی را که کاماً همتا به همتا بود و پای 
شخص ثالثی را وسط نمی کشد« را به گروه 
کوچکــی معرفی کــرد، توجه کســی جلب 
نشد. ده سال بعد، برخاف اینکه موفقیت 
او بسیار دور از ذهن بود، این نرم افزار تازه  از 
راه رسیده غیرمتمرکز و خودکار، جایگزین 
پول رایجی را به بانک های مرکــزی امروزی 
عرضه کــرد که هم بی وقفه تولید می شــود 
و قابلیت دسترسی به آن در سراسر جهان 
وجود دارد. کتاب »اســتاندارد بیت کوین« 
بافتار تاریخی ای را که بــه ظهور بیت کوین 
ختــم شــد، دارایی هــای اقتصــادی ای کــه 
بــه رشــد ســریع آن دامــن زدنــد و مفاهیم 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را تحلیل 

می کند.
بیت کوین اختراع تازه ای در عصر دیجیتال 
به شمار می رود اما مدعی است که راهکار 
مشــکلی را فراهــم می کند کــه قدمتش به 
تاریخ بشــریت می رســد: انتقــال ارزش از 
زمانی بــه زمــان دیگــر و از مکانی بــه مکان 
دیگر. سیف الدین آموس، نویسنده کتاب، 
خواننده را به ســفری جــذاب در دل تاریخ 
فناوری هایی می برد که نقش های پول را ایفا 
می کردند؛ از سیستم های بدوی معامله با 
سنگ و صدف دریایی تا ســکه و طا و وام 
دولتی امروزی. او با توضیح اینکه چه عاملی 
به این فناوری ها نقش مالی شان را دادند و 
چگونه برخــی از آن ها این نقش هــا را کنار 
گذاشتند، ایده ای درخور از آنچه پول سالم 
را می ســازد به خواننده می دهــد و در مورد 
پیامدهای پول ســالم برای افــراد و جامعه، 
انباشت سرمایه، معامله، صلح، فرهنگ و 
هنر بحث می کند. استاندارد بیت کوین با 
ترجمه علیرضا کاظمی نیا توسط انتشارات 
راه پرداخت در ســال 139۸ منتشــر شــده 

و چاپ دوم آن زمستان 14۰۰ منشر شد.

INTRODUCTIONمعرفی

اپلیکیشن های مطالعه کتاب را شــاید بتوان پاسخی قانونی 
به نیازی دانست که با ورود اینترنت، در میان مخاطبان کتاب 
شــکل گرفت. اگرچه این شــیوه ارائه نســخه های الکترنیک 
کتاب، مســئله قاچاق کتــاب را به کلــی منتفی نکــرده و هنوز 
هم نســخه های الکترونیــک غیرقانونی کتاب هــای تازه چاپ 
در فضای وب پیدا می شود، اما امکاناتی که این اپلیکیشن ها 
ارائه می دهند و همین طور قیمت پایین تر این کتاب ها نسبت 
به نسخه های چاپی، افراد زیادی را به این بازار قانونی کشانده 
اســت؛ بازاری که البته هنوز تا رســیدن به بلوغ فاصله نسبتاً 
زیادی دارد، اما می تواند در آینده سهم مهمی در فروش ناشران 
و رونق بازار کتاب داشته باشد. سید مصطفی میرنوری، مدیر 
مارکتینــگ فیدیبــو پیش بینی می کنــد کــه در آینده، ســهم 
کتاب های الکترونیک و صوتی در بازار کتاب ایران هم بتواند به 
3۰ تا 5۰ درصد برسد. فیدیبو نزدیک به 1۰ سال است در حوزه 
کتاب الکترونیک فعالیت می کند و میرنــوری می گوید قصد 
دارد روزبه روز مخاطبان بیشتری را به سمت بازار کتاب صوتی 

و الکترونیک بکشاند. 

چــه عواملی موجــب می شــود مخاطب 
کتاب، به جای تهیه نســخه کاغذی، سراغ نسخه 
الکترونیک بــرود؟ فکر می کنید قیمت تمام شــده 

کتاب است  یا دسترسی آسان مطرح است؟
عوامــل متفاوتــی در جلــب نظــر مخاطــب کتــاب بــه تهیه 

نســخه الکترونیــک کتاب ها مؤثر هســتند، امــا مهم ترین 
عامــل، محدودیت هــای کتــاب چاپی اســت. اگرچــه هنوز 
هــم نســخه چاپــی کتاب هــا، انتخــاب اول عــده بســیاری 
از کتاب خوان هاســت، امــا بایــد بپذیریــم کــه کتــاب چاپی 
محدودیت هایی دارد که نســخه الکترونیک نــدارد. کتاب 
کاغذی را نمی شود همیشه به همراه داشت و همه جا با خود 
برد. حتی اگر هم کسی بخواهد این کار را بکند، نهایتاً یکی دو 
جلد کتاب را می تواند همراه خود داشته باشد. کتاب چاپی 
فضا اشغال می کند، برای مطالعه آن نیاز به نور کافی وجود 
دارد، اگر به دنبال کلمه، جمله یا چیزی در کتاب هســتیم، 
امکان جســت و جو در آن وجــود نــدارد و... . اینهــا از جمله 
محدودیت های قابل توجه کتاب چاپی هســتند که باعث 
شده است بسیاری از کتاب خوان ها، عاوه بر تهیه نسخه 
کاغذی کتاب ها، ســراغ نســخه های الکترونیک هم بروند. 
البته قیمت کمتر کتاب های الکترونیک هم بی تأثیر نیست 
و همین طور این مسئله که با خواندن کتاب الکترونیک، در 

مصرف کاغذ صرفه جویی می شود. 

با وجــود اینکــه چند ســالی از پــا گرفتن 
صنعت کتاب الکترونیــک می گذرد، کمتــر درباره 
چالش هــای آن می دانیــم. ایــن اکوسیســتم چــه 

اعضایی دارد و چالش هایش چیست؟
اکوسیستم کتاب الکترونیک جدا از اکوسیستم کتاب چاپی 

گفت و گو با سیدمصطفی میرنوری، مدیر مارکتینگ فیدیبو؛ او می گوید سهم 
کتاب الکترونیک در جهان حدود 30 تا 50 درصد از بازار نشر است

کتاب صوتی را به 
رسمیت بشناسیم  

نیســت. تا جایی که محتوا تأیید و آماده انتشــار بشود، هم 
کتاب چاپی و هم کتاب الکترونیک مســیر مشــترکی را طی 
می کنند. نباید فراموش کرد که بســیاری از هزینه های تولید 
کتاب، در همین مراحل ایجاد می شوند؛ یعنی قبل از چاپ. 
هزینه هایی مثل دستمزد نویسنده، مترجم، ویراستار و البته 
سهم ناشر از فروش کتاب. بعد از این قسمت است که مسیر 
کتاب هــای الکترونیــک و چاپی از هــم جدا می شــود. اما این 
تصور که کتاب الکترونیک بعد از این هزینه ای ندارد، تصوری 
نادرست اســت. شــرکت های ارائه دهنده کتاب الکترونیک، 
شرکت های کاملی هستند که گاه اعضای آن از چند ده نفر هم 
بیشتر می شود. این شرکت ها دپارتمان های متفاوتی دارند؛ 
دپارتمان های فنی، توسعه و پشتیبانی از جمله این دپارتمان ها 
هستند. فراموش نکنیم کتاب الکترونیک در ایران، هنوز در 
ابتدای مسیر قرار دارد و بار اصلی رشد کتاب الکترونیک در 
ایران، بر دوش شرکت های ارائه دهنده کتاب های الکترونیک 
اســت. این خود چالش بزرگی بــرای این صنعت محســوب 

می شود. 

کشــورهای  در  کــه  می شــود  گفتــه 
توسعه یافته، اســتقبال از کتاب های الکترونیک و 
صوتی بیشتر است و البته در این زمینه سابقه آنها 
هم بیشتر از ماست. اما حقیقتاً چقدر کتاب های 
الکترونیک و صوتی فراگیر هستند و ما در مقایسه 

با آمارهای جهانی چه جایگاهی داریم؟
طبق آمارهایی کــه در دنیا ارائه شــده، در کشــورهایی که بازار 
کتاب الکترونیک در آنها به بلوغ رســیده اســت، سهم کتاب 
الکترونیــک و صوتی، بیــن 3۰ تا 5۰ درصــد از کل بــازار کتاب 
اســت. با در نظر گرفتن این آمار و با این فرض که در سال های 
آینده بازار کتاب ایران هم چنین واکنشی نسبت به پدیده کتاب 
الکترونیک داشته باشد، باید گفت که ما تازه در ابتدای این راه 
هستیم. در حال حاضر سهم کتاب های الکترونیک در ایران، 

کمتر از 1۰ درصد از کل بازار کتاب است.

آیا این شکل از مطالعه کتاب که با قیمت 
پایین تری نیز عرضه می شــود، تأثیــری در افزایش 

سرانه مطالعه خواهد گذاشت؟
حتماً کتاب های الکترونیک و صوتی سهمی از سرانه مطالعه 
کشــور را بــه دوش می کشــند. متأســفانه در کشــور مــا آمــار 
دقیقی از میــزان مطالعه وجــود نــدارد. در مــورد آمارهایی که 
منتشر می شود هم نمی توان مقایسه دقیقی با سایر کشورها 
داشــت، چراکه تعاریف متفاوتی از مطالعــه در جهان وجود 
دارد. بسیاری از کشورها آمار مطالعه اخبار یا هرنوع فعالیت 
خواندن دیگر را بخشی از مطالعه در نظر می گیرند. در ایران نیز 
الزم است آمار مطالعه به شکل های مختلف بررسی و منتشر 
شود.  اما چیزی که مشخص اســت، با توجه به ظرفیت های 
کتــاب الکترونیــک و صوتــی، می تــوان برای بــاال بردن ســرانه 

مطالعه، حساب ویژه ای روی  آن باز کرد. 

چه افرادی با چــه ویژگی هایی مخاطبان 
کتاب های صوتی و الکترونیک هستند؟ 

تجربه چند ساله ما نشان می دهد مخاطب کتاب الکترونیک، 
تفــاوت زیادی بــا کتاب چاپــی نــدارد. کتاب هــای الکترونیک 
قابلیت هایی دارد که کتاب خوانان حرفه ای حتی اگر انتخاب 
اول شان کتاب چاپی باشد، می توانند از این قابلیت ها استفاده 

کنند و فعالیت مطالعه کتاب برایشان تسهیل می شود. 

آینده این صنعــت به کدام ســو می رود؟ 
شما در فیدیبو چه برنامه ای برای هماهنگی با این 

آینده دارید؟
در حال حاضر کتاب الکترونیک همچنان بازار روبه رشدی دارد. 
تاش ما این اســت که به این رشد سرعت دهیم و همین طور 
افراد بیشتری از جامعه را با ارزش افزوده کتاب های الکترونیک 
و کتاب  صوتی آشــنا کنیم و همین طور آن را به عنوان مکملی 

برای کتاب های چاپی معرفی کنیم.

نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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