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اقتصادنشر

چكیده
کتاب همواره به عنوان کاالیی فرهنگی معرفی می گردد. اما بی توجهی به اقتصاد 
نشر می تواند لطمات جبران ناپذیری را به این صنعت مستعد کشورمان وارد آورد 
و مصرف و حیات آن را با مشکالتی مواجه کند. در این مقاله ابتدا توضیحاتی در 
مورد اقتصاد فرهنگ و لزوم توجه به آن داده می شود و سپس در مورد اقتصاد نشر 

سخن رانده می شود. 
دانش  به  و  می گیرد  قرار  مطالعه  مورد  فرهنگ  اقتصاد  زیرگروه  در  نشر  اقتصاد 
و  توزیع  تولید،  منابع کمیاب جهت  از  ناشران  اثربخش  و  کارا  استفاده  چگونگی 

مصرف کتاب در بین اقشار مختلف جامعه اطالق می شود. 
اقتصاد نشر مانند سایر اقتصاد کاالهای فرهنگی، تنها به مسائل اقتصادی عرضه 
و تقاضای بازار محدود نمی شود و عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش بسیار 

مهمی در آن ایفا می کنند که نگارنده در این مقاله به آن ها پرداخته است. 
باعث  اقتصاد نشر و مواردی که می تواند  به آفت های  این مباحث  از طرح  پس 
انحراف بازار نشر از مسیر صحیح و حقیقی خود شود، پرداخته خواهد شد. هم چنین 
بررسی مختصری از نقش دولت در اقتصاد نشر انجام و در پایان توضیحاتی راجع 

به کسب و کار نشر در بازار جهانی ارائه خواهد شد. 
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مقدمه
راستای در فعالیتی مجموعه عنوان به نشر
گاهیجامعه انتشاراندیشههابرایباالرفتنآ
افکار تمامی میان از بهترینسخن انتخاب و
بوده توجه م��ورد ه��م��واره انسانها، میان در
است.یکیازقدیمیترینابزارهایارتباطیدر
جوامع در همواره که است کتاب رابطه، این
را آموزشی و فرهنگی معنوی، مفاهیم انسانی
مفاهیم، ای��ن کنار در کتاب ام��ا دربرمیگیرد،
مشروع اقتصادی و صنعتی جنبههای دارای

بازارنیزهست.
فرهنگی تأثیر یعنی ع��ام��ل دو ای��ن ک اش��ت��را
وع��الی��قاق��ت��ص��ادی،درن��ظ��امپ��ی��چ��ی��دهایاز
ب��هنظر ن��اس��ازگ��ار ک��هممکناس���ت پ��ارام��ت��ره��ا
عالِم و نشر توسعه میرسد. نتیجه به برسند،
موجود داخلی رواب��ط درک نیازمند خواندن،

کتاب زنجیره با مرتبط مختلف عناصر میان
نسبی عملکردهای ادب��ی��ات، دخ��ال��ت شامل
ک��ت��ابف��روشو ن��اش��ر،چ��اپ��گ��ر،پ��خ��شک��ن��ن��ده،

خوانندهصورتمیگیرد.
گیهای ویژ داشتن عین در کتاب حال هر به
کهدر کاالیاقتصادینیزهست فرهنگی،یک
تولید،تابعشرایطومحدودیتهایاقتصادی
س��ازوک��اره��ای باید آن پیشرفت ب��رای و اس��ت
کمبرآنراشناختتابتوانآنرا اقتصادیحا
کرد. تبدیلبهیکصنعتپایداروپویاتبدیل
بتواند که اس��ت آن بر مقاله ای��ن در نگارنده
کتبچاپیرابرای آشناییاولیهبااقتصادنشر

خواننده،فراهمآورد.
اقتصاد فرهنگ

روشه��ای بررسی به که اس��ت علمی اقتصاد
فرایندهای و کمیاب منابع ک��ارای تخصیص
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تولید کاالهای عادالنه مصرف و توزیع تولید،
ماهیت ب��ه توجه ب��ا اقتصاد م��یپ��ردازد. ش��ده
خویش،تقریبًادرتمامیشئونزندگیانسانها
کهفرهنگنیزازاینقاعدهمستثنی مؤثراست

نیست.

ب���راس���اس م����یت����وان را ف��ره��ن��گ��ی ک����االه����ای
کرد؛ازجملهاین گیهایمعینآنهابیان ویژ
کاالهاخالقیتوجود کهدرتولیداین واقعیت
گی، کاالهامجسمکنندهشکلیازویژ داردواین
نمادین معنایی و هستند ف��ک��ری کیفیت و
گیهاى ویژ فرهنگ )1391 )مطلبی، دارن���د.
مطالعات در آنه��ا ب��ه توجه ک��ه دارد خاصی
به توجه ع��دم و اس��ت مهم بسیار اقتصادى
مشکالتی با  عماًل را حوزه این مطالعات آنها

مواجهمیسازد.
یاخدمات کاال فعالیتهایفرهنگی،بهتولید
فرهنگ، اق��ت��ص��اد و م��یش��ون��د منجر فرهنگی
استفادهازسازوکارهاىاقتصادىبراىمطالعه
که کاالهاوخدماتفرهنگیاست.همانطور
فرهنگ »اق��ت��ص��اد گفتهاند: منگر و گینزبرگ
ازی��کط���رفب��هب��ررس��یوش��ن��اس��ای��یع��وام��ل
تقاضا، توزیع، تولید، عرضه، بر مؤثر اقتصادی

تولید ع��وام��ل و ب���ازار ش��رای��ط قیمت، م��ص��رف،
امکانات( و تجهیزات س��رم��ای��ه، ک���ار، )ن��ی��روی
فعالیتهایفرهنگیمیپردازدوازسویدیگر
تأثیروسهمفعالیتهایفرهنگیرادرسیستم
اقتصادییکجامعهبررسیوتعیینمیکند«.

)نقلدرمطلبی،1391(
اقتصاد نشر

م��ه��م��وئ��ی،1385، ج��م��ال��ی در )ن��ق��ل اس��م��ی��ت
از متشکل را ک��ت��اب ن��ش��ر صنعت )1331 ص
بخشهاىتولید)چاپونشر(،عرضهوفروش
ک��هعناصر ک��ت��اب(ومصرفم��یدان��د )ت��ج��ارت
و توزیع تولید، فرایند در زی��ادى گ��روهه��ای و
مصرفیكکتابنقشایفامیکنندکهبهفراخور
کشورها،هربخشمیتواندنقش وضعیتنشر
کمرنگداشتهباشند. بسیارپررنگویابسیار
دارن��د ق��رار محتوا تولیدکنندگان ط��رف یك در
کهبهعنواناولینحلقهاینفرایندنقشایفا
کتاب نشر امکان آنها بدون  عماًل و میکنند
فراهمنیست.درمرکزاینفرایندناشرقراردارد
خالقان فکرى محصول خ��ود، مدیریت با که
کمیابیچونسرمایه،نیروى محتوارابامنابع
کار،مواداولیهونظایرآندرهممیآمیزدتااثر
تولیدوازطریقبازارعرضهشود.درطرفدیگر
مصرفکنندگانقراردارندکههمهتالشهابراى
سرگرمی و اطالعاتی نیازهاى به پاسخگویی
این آنه��اص��ورتمیگیردوب��دونآنه��اعماًل
بین این در اما نمیرسد. سرانجام به فرایند
کز مرا ازعمدهفروشان، حلقهواسطیمتشکل
ناشر بین و... پست خدمات ف��روش، و توزیع
که دارد ومصرفکنندهوجود تولیدشده اثر و
نقشبسیارمهمیدرفرایندبهثمررسیدنیك
که کتابوتأثیرگذارىفکرواندیشهمؤلفدارد
بین درستی ارتباط مواقع بیشتر در متأسفانه
مؤلفان(، )گ���روه محتوا خالقان و بخش ای��ن
ناشرانومصرفکنندگانبرقرارنیستوهمین
کشورهاى مسأله،مشکلاصلینشربسیارىاز

درحالتوسعهاست.
اقتصادى فعالیتی کتاب تولید دیگر سویی از
م��ح��س��وبم��یش��ودوع���دمت��وج��هاس��اس��یبه
تولیدو مکانیزمهاوسازوکارهاىاقتصادىعماًل
مصرفآنرابامشکالتیمواجهمیکند.بنابراین

»اقتصادفرهنگازیک
طرفبهبررسیوشناسایی

عواملاقتصادیمؤثربر
عرضه،تولید،توزیع،تقاضا،

مصرف،قیمت،شرایط
بازاروعواملتولید)نیروی

کار،سرمایه،تجهیزاتو
امکانات(فعالیتهای
فرهنگیمیپردازدواز

سویدیگرتأثیروسهم
فعالیتهایفرهنگیرا

درسیستماقتصادییک
جامعهبررسیوتعیین

میکند«.
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باید نشر ح��وزه در فعال اقتصادى متخصصان
و عرضه خصوص در الزم ب��ررس��یه��اى بتواند
با کتاب ب��ازار تا دهند انجام را کتاب تقاضاى

کند. کاراییبهحیاتخودادامهدهدورشد
چگونگی دان����ش م���یت���وان را ن��ش��ر اق��ت��ص��اد
کمیابجهت کارایناشرانازمنابع استفاده
کتابوتوزیعومصرفآندربیناقشار تولید
کرد.درواقعاقتصادنشر مختلفجامعهتعریف
چگونه ناشران که م��یپ��ردازد موضوع این به
و خواستهها م��وج��ود، منابع از بهرهگیری ب��ا
را جامعه سرگرمکننده و اط��الع��ات��ی ن��ی��ازه��ای
در مؤثر عوامل علم ای��ن و میسازند ب���رآورده
برای را تولیدات این تخصیص و کتاب تولید

مصرفبررسیمیکند.
کاالی اقتصادی است؟ کتاب،  آیا 

بر اقتصاد علم قواعد و اس��ت ک��اال یک کتاب
در اقتصادی مسائل اعمال اس��ت. کم حا آن
ت��وج��هبه ب��ا ک��ت��اب، م��ق��ول��هایفرهنگیچ��ون
شاید دارد، وج��ود آن ب��ه نسبت ک��ه ذهنیتی
چ���ن���داناص���ول���یوخ��وش��ای��ن��دب���هن��ظ��رن��رس��د
ک���االه���ات��م��ام ک��ت��ابن��ی��زه��م��ان��ن��دس��ای��ر ول���ی
و راطیمیکند توزیعومصرف تولید، مراحل
هزینههایعواملهربخشبرقیمتتمامشده
مصرفکننده به نهایت در و م��یگ��ذارد اث��ر آن

تحمیلمیشود.)رضایی،1381،ص70(
ویژگیهایعمدهایکهکتابرابهعنوانکاالیی
مطرح متقاضی و تولیدکننده ن��زد در خ��اص
کتابهماثرمیگذارندوتوجه میکنندوبربازار
بهآنهاضرورتداردتاانگیزههایانتفاعیتمام

عواملرافعالنگاهدارد،عبارتنداز:
1.ازنیازهایضروریمحسوبنمیشود.

اثر ش��دت ب��ه آن تقاضای ب��ر کتاب قیمت .2
میگذارد.

تخصص و س��واد میزان به کتاب تقاضای .3
افرادجامعهبستگیدارد.

در بسزایی نقش اط��العرس��ان��ی و تبلیغات .4
کتابدارد. شناساییوایجادتقاضای

کاالیمستقلاست. کتابیک 5.هرعنوان
هر سیاسی و اجتماعی اقتصادی، شرایط .6
کتاباثرگذار جامعهبرنوعومیزاندرخواست

است.

ب���رع���ن���وانه���ا، ن��س��ب��یج��م��ع��ی��ت ت��رک��ی��ب .7
موضوعاتوتقاضایمؤثرآناثرگذاراست.

است، انتقال قابل و ماندگار کاالیی کتاب .8
کاالیمصرفیصرف ازیک را آن که بهطوری

خارجمیکند.)رضایی،1381،ص84(

ویاارائه کاال هدفهرفعالیتاقتصادی،تولید
کاالهایاقتصادیرامیتواناز خدماتاست؛
نظرماهیتومنبعتخصیصمنابعبهدودسته
کرد. کاالهایعمومیوخصوصتقسیم عمده
کاالهایخصوصیکاالهاییهستندکهازطریق
کاالهای ولی ارائههستند، قابل بازار سیستم
ب��ازار سیستم ک��ه هستند ک��االه��ای��ی عمومی
خصوصیدرتوزیعآنهاناتواناست.مکانیزم
که ک��ن��د ب����ازارزم��ان��یم��یت��وان��ددرس���تع��م��ل
یاخدمات،وقابلیت کاال امکانتفکیكمنافع
تخصیصاینمنابعوجودداشتهباشد.)لستر
کاالهاىخصوصیرا کوهلر،1389،ص252( و
کهازسوىشخصیمصرف،و کاالییمیدانند
میشود. همانشخص عاید آن، اولیه منافع
تهیه اف��زای��شرضایتشخصی ب��راى  ک��اال ای��ن
میشودوتنهاخریدارانازآنبهرهمندخواهند
دارا نیز را محرومسازى گی ویژ ک��اال ای��ن ش��د.

اعمالمسائلاقتصادی
درمقولهایفرهنگی
کتاب،باتوجهبه چون
کهنسبتبهآن ذهنیتی
وجوددارد،شایدچندان
اصولیوخوشایندبهنظر
کتابنیزهمانند نرسدولی
کاالهاتماممراحل سایر
تولید،توزیعومصرفرا
طیمیکندوهزینههای
عواملهربخشبرقیمت
تمامشدهآناثرمیگذاردو
درنهایتبهمصرفکننده
تحمیلمیشود.
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گروهمورد گرتوسطیكشخصیا است؛یعنیا
گ��ی��رد،ب��راىاس��ت��ف��ادههمزمان اس��ت��ف��ادهق��رار
دی��گ��راندردس��ت��رسن��خ��واه��دب��ودودی��گ��ران
م��ح��رومخ��واه��ن��دش��د. ک���اال ب��هراح��ت��یازآن
کاالهایی کاالىعمومیرا ساموئلسنوهاوس
به آنها گسترشخدمات هزینه که مینامند
است غیرممکن و اس��ت صفر اضافی، ف��رد یك
مستثنی آنه��ا از بهرهمندى از را شخصی که
کاالىعمومیممکناست ساخت.بهعبارتی
استفاده زیادى افراد ازسوى بهطورهمزمان
مشترك ب��هط��ور را آن م���یت���وان ی��ع��ن��ی ش����ود،
استفاده با  ک��اال ای��ن همچنین ک��رد. استفاده

ازس��وىیك اس��ت��ف��اده ن��م��یش��ود،یعنی ت��م��ام
کاهش را دیگران براى موجود مقدار شخص،

نمیدهد.
کاالی عمومی کتاب به عنوان 

کاالیی عنوان به میتواند زیر دالیل به کتاب
عمومیتلقیشود:

کاهش در کتاب مطالعه از حاصل منافع .1
گاهیاجتماعیو بزههایاجتماعیوافزایشآ

شهروندی.
هر فرهنگی هویت ت��داوم در کتاب مطالعه .2

جامعهبسیارمهماست.
به انتقال قابل دانش و علوم به 3.دسترسی
ارزش دارای میراث، عنوان به آتی نسلهای

اجتماعیفراواناست.
ترجمه طریق از فرهنگها دیگر با ارتباط .4

و....

کاهشسودمندیآن 5.استفادهازآنبدون
برایمالکاصلیامکانپذیراست.

کاالی خصوصی کتاب به عنوان 
کاالیی عنوان به میتواند زیر دالیل به کتاب

خصوصیتلقیشود:
شکل به دسترسی از اف��راد ساختن محروم .1
ابرازشدهاطالعاتازطریققوانینحقمؤلف

امکانپذیراست.
اطالعات اش��اع��ه و دادن ق��رار دس��ت��رس در .2
ب���ازارخریدوف��روش ک��هدر ک��االی��ی ب��هع��ن��وان
میشود،براساساولویتهایمصرفکنندگان
کوهلر،1389، خاصامکانپذیراست.)لسترو

ص255(
هم خصوصی، هم عمومی

کاالی یک و ک��االیخصوصی یک توأمًا کتاب
عمومیاستودارایآثارمثبتخارجیباالیی
اقتصادی بررسیهای از صرفنظر ل��ذا اس��ت؛
دولت ازسوی توجهی قابل مبالغ هرسال در
ک��م��کم���یش���ود.ب��ات��وج��هبه ب��هصنعتن��ش��ر
تولیدومصرف گر ا کهمطرحشد، ویژگیهایی
برعهدهعرضهوتقاضاگذاشتهشود، کتابکاماًل
و ناشر عهده بر  کاماًل آن تهیه و تولید هزینه
خریدارآنخواهدبود؛امافوایدناشیازمصرف
آنفقطبهخوانندهاشتعلقنمیگیرد.بهبیان
گونهفایدهدارد؛فایده کتابدو دیگر،خواندن
و معلومات )افزایشسطح وخصوصی درون��ی
بیرونی فایده و کتاب( خواننده تواناییهای
کاهش و عمومی دانایی )افزایش اجتماعی و
م��ورد در م��ض��ر(. ه��ای ازسرگرمی ناشی ج��رای��م
گروهمیپردازندولیفوایدرا کتابهزینهرایك
آنکه برای اقتصاد نظر از میبرند. کثیری گروه
کهازمنافع کاراییبرآوردهشود،بایدآنان شرط
هزینههای تأمین در میشوند، برخوردار امری

آننیزمشارکتداشتهباشند.
عوامل مؤثر بر اقتصاد نشر

بسیارى همانند ای��ران، در کتاب نشر اقتصاد
محدود اقتصادی مسائل به تنها کشورها از
روان و سیاسی اجتماعی، عوامل و نمیشود
در کهحتی دارن��د آندخالت در نیز شناختی
با مقایسه در عوامل ای��ن تأثیر م��واق��ع، برخی
اس��ت. بیشتر بسیار اق��ت��ص��ادی، ص��رف��ًا ع��وام��ل

کاالی کتابتوأمًایک
کاالی خصوصیویک

عمومیاستودارایآثار
مثبتخارجیباالییاست؛
لذاصرفنظرازبررسیهای
اقتصادیدرهرسالمبالغ

قابلتوجهیازسوی
کمک دولتبهصنعتنشر

میشود.
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این اس���اس ب��ر نشر صنعت تحلیل در البته
دستهازعواملمشکالتیوجوددارد؛ازجمله
گزارشآنهابرخالفعوامل اینکهتشخیصو
همانند که چرا است دش��وار اقتصادی، صرفًا
عواملاقتصادی،قابلیتتبدیلبهآماروارقام

راندارند.
بنابرایندراقتصادنشرعواملمختلفزیادى
نقش غیراقتصادى و اقتصادى عوامل از اعم
بخش دو در اقتصادى عوامل میکنند. ایفا
و ع��رض��ه ب��ر ک��ه م��یش��ود:یکیعواملی م��ط��رح
تقاضامؤثرندودیگرعواملاجتماعی،فرهنگی

وسیاسیتأثیرگذاربراقتصاد.
کهپیشازاینمطرحشد،اقتصاد همانطور
کتابو کتاببهمطالعهعرضهوتقاضاى نشر
بهتر پس میپردازد. آنها بر تأثیرگذار عوامل
استدرآغاز،عواملاقتصادىمؤثربرعرضهو
سپستقاضابررسیوسپسسایرعواملمورد

گیرد. مطالعهقرار
1. عوامل مؤثر بر عرضه

قیمت و کاال قیمت بر ه تولید،عالو فرایند در
دی��گ��رىدخیل مختلف ع��وام��ل اول��ی��ه، م���واد
ک���هم���یت���وانب���هس��ط��حت��ک��ن��ول��وژى ه��س��ت��ن��د
در انتظار مورد قیمت و عرضهکننده انتخابی
کرد.درادامه،عوامل آینده،ونظایرآناشاره

تأثیرگذاربرعرضهموردبحثقرارمیگیرند:
کتاب  قیمت 

کاالوقیمتآن–بهشرط بینمقدارعرضهیك
مستقیمی راب��ط��ه ع��وام��ل- سایر ب��ودن ثابت
 کاال قیمت گ��ر ا ک��ه معنی بدین دارد. وج��ود
افزایش نیز  کاال آن عرضه مقدار یابد، افزایش
کاهشیابد، کاال گرقیمت مییابدوبالعکس،ا
اقتصاددانان مییابد. کاهش ک��اال آن عرضه
مطالعات میگویند. مستقیم راب��ط��ه ای��ن ب��ه
قانونعرضهدر مطلبی)1390(نشانمیدهد
کتاب کتابهمص��ادقاس��ت.درح��وزه ح��وزه
کاالها،تولیدکنندگانهرچقدر نیزمانندسایر
جامعهپذیرشقیمتباالترىراداشتهباشند،
اقدامبهتولیدبیشترىمیکنند،هرچندتأثیر
سایر از کمتر ک��ت��اب ع��رض��ه م��ی��زان در قیمت
کاالهااستوعواملدیگرىنیزتأثیرعمدهاى
کمترازقیمتنباشد کهشایدتأثیرآنها دارند

ودرادامهبهآنهاخواهیمپرداخت.
2-1. قیمت عوامل تولید )هزینه تولید(

قیمت گ��ر ا عوامل، ب��ودنسایر ثابت ف��رض به
هزینه تغییر باعث کند، تغییر تولید ع��وام��ل
جابهجایی و عرضه تغییر نتیجه، در و تولید
ب��ازار، قیمت ب��ر اف���زون بنابراین م��یش��ود. آن
تولید ب���ازار ب��ر ج��ری��ان، در ن��ه��ادهه��ای هزینه
گرقیمتمواد ا یاخدمتمؤثراست.  کاال یك
تأثیر تولید ع��وام��ل قیمتی ن��وس��ان��ات و اول��ی��ه
که بهطورى م��یگ��ذارد، کتاب عرضه بر منفی
کهبه درفصولیازسالودرماههاییازسال
مقوا، کاغذ، ب��راى تقاضا میزان مختلف علل
افزایش صحافی و چاپ و لیتوگرافی امکانات
این قیمت انتخابات(، ای��ام در  )مثاًل مییابد
اقالموخدماتبهصورتمقطعیباالمیرودو
ناشران سوى از کتاب عرضه بر مسأله همین

تأثیرمنفیمیگذارد.
کتاب 3-1. انتظار از آینده و میزان استقبال از 

ازعوامل کتابشایدبتوانیکی درحوزهنشر
مهمدرخصوصمیزانتولیدوعرضهراانتظار
شده تولید کتاب از استقبال م��ی��زان از ناشر
است اینمسألهممکن که دانست، آینده در
تحتتأثیرعواملسیاسی،فرهنگیواجتماعی
برگزاریانتخاباتدرآیندهوانتشار باشد.مثاًل
و ک��م ح��ا ح��زبه��ای از یکی علیه ی��ا ل��ه کتابی
و میزانعرضه بر انتخابات زمان در آن توزیع
تولیداثرنقشمهمیداردوممکناستناشر
هرچنددروضعیتتولید،فروشزیادیبرای
در ف��روش به امید ولی نیست متصور اثرخود
کند. زمانآینده،اورابهعرضهبیشتراثرترغیب

4-1. پیشرفت فناوری 
زندگی در که اس��ت عواملی جمله از ف��ن��اوری
بشرنقشزیادیایفامیکند.پیشرفتفناوری
داشته اث��ر میتواند خدمات و ک��اال عرضه در
استفاده معنای ب��ه ف��ن��اوری پیشرفت ب��اش��د.
ک���هب���ت���وانبا ازی���كف��رای��ن��دج��دی��دت��ول��ی��دی
بیشتری محصول هزینهها، و نهادهها همان
همان یا و ک��رده تولید قبلی روش به نسبت
کمتری هزینه و نهادهها با را محصول مقدار
در فناوری پیشرفت بنابراین، آورد. بهدست
در میتواند عوامل، سایر ب��ودن ثابت ص��ورت
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باشد. داش��ت��ه مثبت تأثیر  ک��اال عرضه م��ی��زان
ف��ن��اوریتغییر ک��ه ن��ی��ز،زم��ان��ی ن��ش��ر درح���وزه
میکند،بازارعرضههمتغییرمیکند.بهعنوان
م��ث��ال،ه��رگ��اهف��نج��دی��دیب���رایچ��اپاب��داع
برایچاپ کمتری مواد و کار نیروی که شود
قیمتی سطح ه��ر در کتاب عرضه ب��اش��د، نیاز
افزایشمییابد.ماشینآالتمدرنوپیشرفته
باعث روزآم���د صحافی دستگاههاى و چ��اپ،
صرفهجوییدرهزینههاوافزایشسرعتتولید
در شاغل انسانی نیروى از بهینه ب��ه��رهورى و

حوزهنشرخواهدشد.
5-1. زیرساخت های نشر

زی��رس��اخ��تم��ن��اس��بب���راین��ش��ر،ه��رس��هبعد
دربرمیگیرد. را »مصرف« و »توزیع« »تولید«،
زیرساختهاى و ب��ودن مهیا صنعتی ه��ر در
و تعیینکنندهدررشدوشکوفایی الزم،نقش
قاعده این از نیز نشر و بالندگیآنحوزهدارد
کلی،زیرساختهاى مستثنینیست.بهصورت
ه��رح����وزهاىرام��یت��وانب��هزی��رس��اخ��ته��اى

کرد. نرمافزارىوسختافزارىدستهبندى
زی��رس��اخ��ته��اىن���رماف���زارىش��ام��لدان���شو
مرتبط، مقررات و قوانین همچنین و گاهی آ
نهادها شامل سختافزارى زیرساختهاى و
نشر( )سازمانهاى نشر با مرتبط تشکیالت و
ادام��ه در ک��ه م��یش��ود آن نظایر و تجهیزات

تشریحمیشوند.
6-1. عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

آن تولید و کتاب پیشگفته، م���وارد ب��ر ع��الوه
است زی��ادی غیراقتصادی عوامل تأثیر تحت
دارن��د.شکلگیرى زیادی تأثیر آن برعرضه که
ن��ه��اده��اىاج��ت��م��اع��ی،ت��وس��ع��هس��ط��حس���وادو
فرهنگی، مشارکت توسعه اجتماعی، تحوالت
ارتباطاتفرهنگیمیانرسانهها،وفرایندهای
ک��ت��اب)ن��ظ��ی��رص���دورم��ج��وز، م��رت��ب��طب��ات��ول��ی��د
شابك، ص��دور انتشار، از پیش فهرستنویسی
کتاب، صدوراعالموصولونظایرآن(،ممیزی
و... شده وضع قوانین و دولتی حمایتهای

کتابراتحتتأثیرقرارمیدهند. عرضه
ومصرف ت��وزی��ع ت��ول��ی��د، در درگ��ی��ر ن��ه��اده��اى
ک��ت��ابم��یت��وان��ن��دات��ح��ادی��هن���اش���ران،صنعت
کتابخانهها، کتاب، باشگاه چ��اپ��خ��ان��هداران،

باشند. آنها مانند و پخشکنندگان اتحادیه
منافع از ف��ع��االن��ه ک��ه ات��ح��ادی��هه��ای��ی وج����ود
موجب کنند، ج��ان��ب��دارى نشر ح���وزه صنفی
صنعت در م��ؤث��ر و جمعی تصمیمگیریهاى
مربوط گون گونا خدمات وجود میشود. نشر
اخذ خدمات پستی، خدمات مثل کتاب، به
کتابخانهوتحویلآنبهخوانندگانیا کتاباز
کتابمیاننهادهاىآموزشی، خدماتتوزیع
نشر اقتصاد به غیرمستقیم و مستقیم بهطور
خدماتی چنین ای���ران در ول��ی میکنند کمك

بهصورتپیوستهومؤثرعرضهنمیشوند.
درآم��د، همچنین و س��واد میزان ب��ودن پایین
راه س��ر ب��ر مانعی ک��ه هستند عمده عامل دو
حال در کشورهاى در نشر و چ��اپ پیشرفت
میشوند. محسوب ای���ران( جمله )از توسعه
افراد، باشد، باالتر هرقدرسطحدرآمدجامعه
میرود انتظار و دارن��د بیشتری فراغت اوق��ات
را بیشتری ه��ن��ری و فرهنگی م��ح��ص��والت ک��ه
به را بیشترى هزینه و زم���ان و کنند م��ص��رف

کتاباختصاصدهند. مطالعه
اقتصادنشردرصورتیمیتواندمستقلوسرپا
فرهنگی کاالهاى مصرف و فرهنگ که باشد
نیزمستلزم ت���ودهایش��دن »ت����ودهای«ش��ود.
چرخهاطالعاتدرمیانمردمودغدغهتولید
پاسخ بر ع��الوه ن��اش��ران اس��ت. عامهپسند آث��ار
براى باید فکر، اه��ل و نخبه قشر نیازهاى به
کهفرصت زم��انهایی م��ردمدر ت��وده مطالعه
کسییااتوبوس( دارندوتمرکزندارند)داخلتا
که کنند ونیزاوقاتفراغتآنان،موادىتهیه
توجه ایندغدغه به کمتر ایران در متأسفانه

نشاندادهشدهاست.
ک���هه��رچ��ن��دم��ن��اس��ب��ات ک���االی���یاس���ت ک��ت��اب
ک��االی��ی اق��ت��ص��ادیدرآندخ��ی��لاس���تول���ی
به ب���اال. اجتماعی منفعت ب��ا اس���ت، عمومی
ک��ش��وره��ایدن��ی��ابه ه��م��ی��ندل��ی��لدرت��م��ام
قرار دول��ت حمایت م��ورد مختلف شکلهاى
قالبهای در نشر از دول��ت حمایت میگیرد.
بخشهای در ک��ه اس��ت ان��ج��ام قابل مختلف

بعدیبهآنپرداختهشدهاست.
عرضه فرایند در مؤثر عوامل مهمترین از یکی
مرتبط گیر دستوپا فرایندهاى کاهش کتاب،
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با مرتبط فرایند هرچه اس��ت؛ کتاب عرضه با
انتشار، از پیش فهرستنویسی مجوز، ص��دور
از اع��الموص��ولومهمتر ص��دورشابك،ص��دور
کتابسهلوآسانباشد،عرضه همهممیزی
فرایندها ای��ن چقدر ه��ر و اس��ت بیشتر کتاب
عرضه باشد، داشته بیشترى پیچیدگیهای

کتاببامشکالتبیشترىهمراهخواهدبود.
کتاب  2. عوامل مؤثر بر تقاضای 

گرفتن گاهمؤسسههاینشر،بادرنظر مدیرانآ
نیازها،عالئقوتمایلمصرفکنندگانبهخرید،
کتابها ب���رای مصرفکنندگان ک��ه ارزش���ی و
در میگیرند. کتاب انتشار به تصمیم قائلند،
مصرفکنندگان ک��ه ن��ی��روه��ای��ی ه��م��ان واق���ع
م��دی��ران دارن����د، خ��ود تأثیر تحت را ک��ت��ابه��ا
مؤسسهانتشاراتیرانیزبههنگامتصمیمگیری

براینشریكاثرتحتتأثیرقرارمیدهند.
م��ی��انچند از م���یخ���واه���د ن��اش��ر ک���ه زم���ان���ی
اس��اس ب��ر برگزیند، نشر ب��رای را کتابی ک��ت��اب،
مالحظاتاقتصادیناشیازارزشومطلوبیت
کهتولیدکننده تصمیمگیریمیکند.همانطور
م��ط��ل��وب��ی��ت و ارزش ک���االی���ی ه���ر ت��ول��ی��د در
میگیرند، نظر در را مصرفکننده نظر م���ورد
هنگام در ک��اال ارزش ب��ه نیز مصرفکنندگان
ویژهاىمیکنند توجه براىخرید آن انتخاب
کهاینارزشومطلوبیتازسوىمصرفکننده
یك ب��راى زم��انه��ایمختلف در اس��ت ممکن
تحت تصمیمگیرى ای��ن ب��اش��د. متفاوت ک��اال
عنوان»نظریهمصرفکننده«موردمطالعهقرار
میگیرد.درادامه،هریكازعواملتعیینکننده

تقاضاموردبررسیقرارمیگیرند.
کتاب  1-2. قیمت 

عامل مهمترین حالتها، بیشتر در و اولین
م��ورد ک���االی »ق��ی��م��ت« ت��ق��اض��ا، تعیینکننده
مطالعهاست.طبققانونتقاضا،مقدارتقاضا
باقیمتبهطورمعکوستغییرمیکند.بهعبارتی
تقاضا کند، پیدا کاهش کاالیی قیمت وقتی
کاالیی قیمت گ��ر ا و مییابد افزایش آن ب��رای
مییابد. کاهش آن ب��رای تقاضا یابد، افزایش
پسرابطهمعکوسیبینقیمتومقدارتقاضا
گفته ت��ق��اض��ا« »ق��ان��ون آن ب��ه ک��ه وج���وددارد
مصرفکنندگان بر ه عالو رابطه این میشود.

کلتقاضاىموجوددربازارو انفرادى،درمورد
بهعبارتیمجموعهمصرفکنندگاننیزصادق
کیفیت کاهش کتاب-بدون گرقیمت است.ا
کتابهایخریداری کتاب– کاهشیابد،تعداد
شدهازسویخریدارانافزایشخواهدیافتو
خریدها تعداد یابد، افزایش کتاب قیمت گر ا
کاهشقیمت کاهشمییابدواینافزایشویا
کلتقاضایبازارتأثیرمستقیمدارد. کتاب،در

2-2. تغییر درآمد مصرف کننده 
مهمترین از ک��ه تعیینکننده ع��ام��ل دوم��ی��ن
ع���وام���لش���م���ردهم���یش���ود،»درآم������دپ��ول��ی«
افراد تمامی ب��رای تقریبًا اس��ت. مصرفکننده
پولی درآم��د هرچه کاالها، تمام برای تقریبًا و
ب��ود، خ��واه��د بیشتر ه��م تقاضا ب��اش��د، بیشتر
بیشتر و اس��ت مرتفعتر تقاضا منحنی یعنی
ازبعد ب��هط��رفراس���تمیلخ��واه��دداش���ت.
قدرت بر خانوادهها درآم��د میزان اقتصادى،
کتابتأثیرخواهدداشت.هرچهقیمت خرید
کم حا اق��ت��ص��ادى ش��رای��ط و باشد کمتر کتاب
در کمترى هزینه با کتاب که باشد بهگونهاى
گیرد،مصرفکنندگان اختیارمصرفکنندهقرار

گاهمؤسسههای مدیرانآ
گرفتن نشر،بادرنظر
نیازها،عالئقوتمایل
مصرفکنندگانبهخرید،و
کهمصرفکنندگان ارزشی
کتابهاقائلند، برای
کتاب تصمیمبهانتشار
میگیرند.درواقع
که هماننیروهایی
کتابها مصرفکنندگان
راتحتتأثیرخوددارند،
مدیرانمؤسسهانتشاراتی
رانیزبههنگامتصمیمگیری
براینشریكاثرتحتتأثیر
قرارمیدهند.
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تورمخوددرافزایشقیمت
کاالهای کتابوسایر
اطالعاتیمؤثراستو

افزایشقیمتآنها،تأثیر
بسیارمنفیبرتقاضای

مردمخواهدداشت.
کتابدرایران مصرفکننده

بیشتراقشارمتوسطورو
بهپایینهستندواولین
کهازسبدهزینه چیزی

آنهادریكتورمچشمگیر
کتاب حذفمیشود،

است.

بیشترىخواهدداشت.
نامطلوب بهصورت نیز منابع تورم، شرایط در
تخصیصمییابند.یعنیمردمبهجایاینکه
منابع خرید ص��رف را خ��ود ثابت نسبتًا درآم��د
کنند،ترجیح کتاب،مجالتو... اطالعاتینظیر
راصرف خ��ود درآم��ده��ای و منابع م��یده��ن��د
کهبازندگی کنند کارهایاساسیوضروریترى
کتاب خرید طبیعتًا و ارتباطهستند در آنها
قرار آخر اولویتهای وسایرمنابعفرهنگیدر
و کتاب قیمت افزایش در خود تورم میگیرد.
افزایش و اس��ت مؤثر اطالعاتی کاالهای سایر
قیمتآنها،تأثیربسیارمنفیبرتقاضایمردم
ای��ران در کتاب مصرفکننده داش��ت. خواهد
و هستند پایین به رو و متوسط اقشار بیشتر
کهازسبدهزینهآنهادریكتورم اولینچیزی

کتاباست. چشمگیرحذفمیشود،

3-2. تغییر سلیقه و اولویت مصرف کننده
در اف�����راد، بیشتر رج��ح��ان ال��گ��وی ی��ا سلیقه
در اف��زای��ش میکند. تغییر مختلف زم��انه��ای
شدتعالقهشخصیبرایکاالیی،طبیعتًاسبب
گر کاالمیشود.ا افزایشتقاضایویبرایآن
برعکس شود، کم کاالیی برای عالقهشخصی
گ��ون��یه��اى گ��ون��ا ای����نح��ال��تپ��ی��شم���یآی���د.
نماییاز کاالمعمواًل بیتوضیحتقاضابراىیك

تغییردرسالیقمصرفکنندگانتلقیمیشود.
یا رم��ان که مصرفکنندهاى مثال، عنوان به
است نمیکند،ممکن رامطالعه کتابخاصی
یا همسایگانش دوستانش، که ش��ود متوجه
گفتوگودرباره همکارانشزمانبیشترىرابه
کتابخاصاختصاصمیدهند. آنرمانویا
اینمصرفکنندهبالقوه،ممکناستمتقاضی
تابتوانددراین کتابخاصشود یاآن رمان
کند.لکن،اینامرنمیتواند گفتوگوهاشرکت
تمایالت ک��ه ب��اش��د مسأله ای��ن ن��ش��انده��ن��ده
تقاضا اف��زای��ش ب��ر اجتماعی رش��د و فرهنگی
گذاشتهاست،بلکهافزایش براىمطالعهتأثیر
مصرفکننده سالیق تغییر از توصیفی تقاضا،

کتابهاییخاصاست. براىآنرمانویا
کاالهاى مرتبط ۴-۲. قیمت 

و جانشین )ک��االه��ای مرتبط ک��االه��ای قیمت
کاال دو به وقتی اس��ت. چهارم عامل مکمل(
کهقیمتیکی،باعث گفتهمیشود »جانشین«
افزایشدرمصرفدیگریشود.بهعنوانمثال
کالسهاىآموزشیو گرهزینههاىشرکتدر ا
یابد، افزایش مالحظهاى قابل بهطور تقویتی
بهجاى ازدانشآموزانممکناست بسیارى
منتشرشده ک��ت��ابه��ای از ک���الس، در ش��رک��ت

کند. کنکورویاتقویتیاستفاده
برقرار مکمل کاالهای ب��رای رابطه این عکس
افزایش کاالیمکمل از یکی قیمت گر ا است.
کاهش نیز مرتبط ک���االی ب���رای تقاضا ی��اب��د،
براى که زب��ان کتابهای  مثاًل یافت؛ خواهد
استفادهازآنهابهتهیهیكلغتنامهویژهنیاز
کتابزبانولغتنامه است.درشرایطعادى،
کتاب گرقیمت ا اما بهفروشمیرسند هردو
و یابد اف��زای��ش مالحظهاى قابل بهطور زب��ان
آن براى تقاضا قیمت، افزایش این نتیجه در
به ه��م لغتنامه ب��راى تقاضاى ی��اب��د، کاهش
یافت. کاهشخواهد آن کاالىمکمل عنوان
کاالىمکملبهطورمعکوسبا بنابراینقیمت

کاالىاصلیدرارتباطاست. میزان
۵-۲. تغییرات جمعیتی )تعداد مصرف کنندگان 

بالقوه( 
مصرف بر مستقیمی اث��ر مصرفکننده، تعداد
از مصرفکنندگان تعداد هرچه دارد. ب��ازار در
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از میزانمصرف بر بیشترشود،طبیعتًا کاالیی
کاهش با برعکس شد. خواهد اضافه کاال آن
خاص کاالی مصرف میزان از مصرفکنندگان
افزایشمیزانباسوادان،  کاستهمیشود.مثاًل
کتابمنجرخواهدشد. بهافزایشمیزانخرید
درخواست مصرفکنندگان، تعداد افزایش با
کتابهایخاصافزایشمییابدوتعداد براى
افزایش دلیل به است ممکن مصرفکنندگان
در ناشر حضور ی��ا فعالیت محل در جمعیت
فعال آنه��ا در ناشر  قباًل که خارجی بازارهاى

نبودهاست،افزایشیابد.
سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ع��وام��ل   .2-6

مؤثر بر تقاضا
اطالعاتی، کاالیی عنوان به کتاب تقاضای در
ع��الوهب��رع��وام��لاق��ت��ص��ادى،ع��وام��لفرهنگی،
باید و هستند تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی
از کتابخوانی ت��روی��ج گیرند. ق��رار توجه م��ورد
فرهنگ و فرهنگی و آموزشی نهادهاى سوى
مهم عوامل جمله از خانوار بر کم حا مطالعه
گرایشبهمطالعه کهبرمیزان فرهنگیهستند

کتابتأثیرمیگذارند. ونیزتقاضاى
در متمرکز آموزشی نظام از که کشورهایی در
میکنند استفاده آم��وزش��ی محتواهاى تولید
واحدى کتاب از تنها است نیزمجبور معلم و
و تهیه پ���رورش و آم���وزش وزارت س��وى از ک��ه
کند،عمومًا تدوینشدهبراىآموزشاستفاده
آموزشی اولویتهای در غیردرسی کتابهای
قرارنمیگیرندویکیازمهمترینمراحلسنی
کتابخوانیدرآنوجودداردو کهامکانترویج
معلمانمیتوانندنقشمؤثرىداشتهباشند،
نیزبه م��یرود.مطالعهدان��شآم��وزان ازدست
ک��ت��ابه��ایدرس���یم��ح��دودم��یش��ودوهمین
به رغبت ب��ر منفی تأثیر بلندمدت در مسأله
دیگر، مهم عوامل از داش��ت. خواهد مطالعه
عدماحساسنیازبهمطالعهدرجامعهاست.
ب��همطالعهوع��دموج��ود ن��ی��از ع��دماح��س��اس
وحرفهاى ارتقایشغلی و مطالعه بین رابطه
سببمیشودبزرگساالننیزبهمطالعهتوجهی
ای���نه���ا،فرهنگ م��ج��م��وع و ب��اش��ن��د ن��داش��ت��ه
گسترش مطالعهدرخانوارهاراشکلمیدهند.
فکری آرام��ش اشتغال، وضعیت شهرنشینی،

ن��ق��شمعلمانو ب��رج��ام��ع��ه، ک��م روح���یح��ا و
نهادهای آموزشی، نظام کلی بهطور و اساتید
کتاب کتابخانهها،اطالعرسانی اجتماعینظیر
توزیع ن��ش��ری��ات، روزن��ام��هه��اوس��ای��ر ازط��ری��ق
کشور کتابفروشیهادر کتاب،میزان مطلوب
از دانشگاهها و م��دارس تابستانی تعطیلی و
کهمیتوانندبر جملهعواملاجتماعیهستند

کتابتأثیرگذارباشند. تقاضاى
ع���الوهب��رآنچ���هم��ط��رحش��د،ف��ض��اىسیاسی
سیاسی، مشارکت اف��زای��ش جامعه، ب��ر کم حا
ممیزی نظیر دول��ت فعالیتهاى مجموعه و
صدا طریق از تبلیغات و اطالعرسانی کتاب،
وس��ی��م��ا،ب���رگ���زاریج��ش��ن��وارهه��ایم��رت��ب��طبا
سال کتاب فصل، کتاب س��ال، )ک��ت��اب کتاب
ک��ت��ابس���الدان��ش��ج��وی��ی،ج��ش��ن��واره والی����ت،
کتاب، هفته چون مراسمی برگزاری و...( نقد
کز کتابدرتهرانومرا برگزارىنمایشگاههاى
کتاب خرید ب��ن ت��وزی��ع همچنین و استانها
دربینمصرفکنندگان،ازجملهعواملبسیار
در کتاب تقاضاى بر که هستند سیاسی مهم
به توجه میان، این در میگذارند. تأثیر ای��ران
تسهیل و کتاب ممیزى کاهش نظیر عواملی
بر مثبتی بسیار تأثیر م��ردم��ی، مشارکتهاى

کتابمیگذارد. تقاضاى
ب��رخ��یاز ن��ش��ر اق���ت���ص���ادی ی��ک��یازم��ش��ک��الت
زبان که است این توسعه حال در کشورهاى
بسیار م��رزه��ا از ج خ���ار در کشورها ای��ن ب��وم��ی
رای��ج  ازم���وارداص��اًل ک���مرواجاس��تودربرخی
به کشورها سایر که م��واردى در نیست.حتی
این بومی زبان به نسبت توجهی قابل میزان
کشورهاى کشورها،اطالعاتدارند-براىمثال
ک��هزب��ان ع��رب��ی،آم��ری��ک��اىالت��ی��نوآف��ری��ق��ای��ی
انگلیسیویافرانسهدرآنهارایجاست-هیچ
کشور در کتاب زمینه در بینالمللی ت��ج��ارب
اج��ازهدهد ناشرانداخلی به که ن��دارد وجود
زبان مسأله یابند. دست جهانی بازارهاى به
حال در کشورهاى مسائل از یکی همچنان
زبان که آنج��ا از و میآید حساب به توسعه
پیشرفت میزان کشورها، این ادبیات و بومی
ت��وج��هبه ب��ا اف���راد ف��ک��رى کلیسطح ب��هط��ور و
ق��رار پایینترى موقعیت در جهانی، مقیاس
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کشورها،راه دارد،براىناشرانداخلیدراین
اقتصادىبسیارتنگوپرمخاطرهاست،حتی
زبان به کتابی چاپ به ناشران این زمانیکه

بینالمللیاقداممیکنند.
کتاب،برعکس کاالهاىفرهنگیمانند نیازبه

عوقتتأمین کهبایددراسر کاالهاىضرورى
در ان��س��ان و بیفتد تأخیر ب��ه میتواند ش��ون��د،
کاالهاى ش��ود، انتخاب ب��ه مجبور صورتیکه
ضرورىواساسیرادراولویتقرارمیدهد.به
از بخواهد گر ا فرد یك درحالتعادى عبارتی
کتاب،پوشاكوخوراكدر کاالهاییمانند بین
بازارآزاداقتصاددستبهانتخاببزند،بهویژه
کهوضعیتاقتصادى کشورهاىمثلایران در
به اغلب انتخابشان است، پایین نسبتًا مردم
پ��وش��اكسوق و خ���وراك ک��االه��اىمثل سمت
گفته که اس��ت دلیل همین به میکند. پیدا
را عمومی درآم��ده��ای که نهادهایی میشود
بسیارمثبت تأثیر به توجه با اختیاردارند، در
کتابدارد،بایداز کهخریدومطالعه همگانی
کهنیاز کنند؛وازآنجایی مصرفآنحمایت
وض��رورىاست واج��ب نیاز گاهی، آ به جامعه
حمایت مسأله ای��ن از تدابیرى با دول��ت باید

کنندتاجریانآنسرعتیابد.
م���ش���ک���التح����وزه م���ه���مت���ری���ن از ی���ک���یدی���گ���ر
کتاب کهتأثیرمستقیمیبرتقاضای کتابخوانی
و گاهی آ میزان بین تناسب وجود عدم دارد،
دانشناشیازمطالعهوپاداشهایاجتماعی
گ��اهب��هنظرم��یرس��دبین ک��ه اس��ت.ب��هط��وری
دانشواطالعاتحاصلازمطالعهوهمچنین
اجتماعی محیطهای در پ��اداشده��ی نظام
مطالعه و دارد معکوسیوجود رابطه اداری و
ودان��ای��یب��هج���ایای��نک��هب��هب��ه��رهم��ن��دیاز

عکس نتیجه ش��ود، منجر بیشتر پ��اداشه��ای
دریافتی مزایای و حقوق میزان بررسی دارد.
که اف��رادی به افرادتحصیلکردهنسبت غالب
کارهایخدماتیو باتحصیالتبسیارپایینبه
فنیمشغولند،دلیلاینمدعااست.تازمانی
م���ردموج��ود ب��همطالعهدر ن��ی��از ک��هاح��س��اس
گرایشبه نداشتهباشد،شاهدرشدمطالعهو

کتابخوانیدرجامعهنخواهیمبود.
ب����ازدهط��والن��یم��دت ک��ه اس���ت ای���ن حقیقت
کمك کتاببههمهجامعهبرمیگرددو مطالعه
مفیدى شهروند آن، استفادهکننده میکند
ب���راىج��ام��ع��هب��اش��د.ب��ن��اب��رای��نب���راىارت��ق��ای
خوب، شهروندان پ��رورش و اجتماعی گاهی آ
کتابوسایر کردن بایدازتولیدودسترسپذیر
گیرد.در کافیصورت کاالهایفرهنگیحمایت
کشورهاىجهان، همینراستا،تقریبًادرتمام
دولتهاسعیمیکنندازاینصنعتپشتیبانی

کنند.
آفت های اقتصاد نشر

1. عدم تولید آثار فاخر
مدنظر را اثر کیفیت باید فاخر آثار تولید براى
بدون عرضه قابل و مناسب کیفیت داش��ت.
تجربه ب���ودن دارا ب���دون و زی���اد زم���ان ص���رف
کشفرموزپنهاندرهر کسبعلمو طوالنیو
رشتهبهدستنمیآید.اثرتولیدىبایدداراى
باشد مخاطبان استقبال ب��راى الزم م��زای��اى
درآوردن حرکت به ب��راى محرکه موتور ای��ن و
اقتصادنشرازاهمیتبسزاییبرخورداراست.
وقتیاثربهمنصهظهورمیرسد،سواىازُبعد
برآنباز کاالوتجارت معنوىوعلمی،قواعد
میگرددوبیشكبایدبهآنقواعدتوجهنشان
از اثر آن درخصوص نخواهیم آنکه مگر داد،

کنیم. اقتصادوتجارتصحبت
ک��هح��اص��لو ن��ب��ای��دازاث���رغ��ی��راص��ی��لی��ااث���رى
نتیجهتحقیقاتعلمیوپژوهشییاتجربیات
استقبال انتظار نباشد، پ��دی��دآورن��ده ارزن���ده
کم داش��ت��هب��اش��ی��م.ای���نق��اع��دهه���م���وارهحا
م��وردخدشه اوق���ات، بعضی در گرچه ا اس��ت،
ناشر اعتبار یا تبلیغات عامل و میشود واق��ع
یا نویسنده ن��ام اث��ر، عنوان مشابهتسازی یا
ناشرباعثافزایشاستقبالازاثرمیشود.چه

کهاحساسنیاز تازمانی
بهمطالعهدرمردموجود

نداشتهباشد،شاهد
گرایشبه رشدمطالعهو

کتابخوانیدرجامعه
نخواهیمبود.
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منتشرشده نوشتار از که نویسندگانی بسیارند
کهخوداز گردآورىمطالبی گاهندوبا خودناآ
نویسندگیدارند.چه ادعاى فهمآنعاجزند،
دركصحیحی هیچگاه که مترجمانی بسیارند
رابه اب��ه��ام ای��ن ن��دارن��دو اول��ی��ه اث��ر ازمطالب
متنمنتشرشدهنیزمنتقلمیکنندوخواننده
بسیارند چ��ه م��یس��ازن��د. س��ردرگ��م��ی دچ���ار را
و س���روده شعر مفهوم نیز خ��ود ک��ه ش��اع��ران��ی
واینها ن��ک��ردهان��د. درك را خ��ود منتشرشده
اثر تدوین ب��راى که هستند کسانی بر مضاف
سرقتهاى ب��ه دس��ت خ���ود، مقاله ی��ا کتابی
آشکاروپنهانمیزنندوحقوقدیگرانرانقض

میکنند.
2. شهرت پدیدآورنده و تبلیغات

ه��مچ��ونمولودى پ��دی��دآورن��ده ب��ه اث��رنسبت
دارد. او اعتبار و شخصیت از نشان که اس��ت
م��ش��ه��ور، و ب��ن��ام پ���دی���دآورن���ده از م��خ��اط��ب��ان
اعتبار این و دارن��د وى شأن درخ��ور انتظارى
میزان در میتواند وى شهرت و پ��دی��دآورن��ده
گاهیآثارىهستند اثرمؤثرباشد. از استقبال
کهازاینمزیتبینصیبهستندوحالآنکه
کمال پدیدآورندهازصالحیتهاىالزمدرحد
برخورداراستامابهدلیلاینکهدراینحوزه
نیست. برخوردار نیز شهرتی از نداشته، اث��رى
ایننقطهضعفمیتواندبراقتصادنشریكاثر
کهمیتوان گذارد.یکیازراههایی تأثیرمنفی
اس��ت. تبلیغات ک���رد، ب��رط��رف را نقیصه ای��ن
آشنا اثر با مخاطبان میشود باعث تبلیغات

گردند. شوندوازموضوعانتشارمطلع
گهیهاى آ مانند همگانی تبلیغات متأسفانه
کثیراالنتشار تلویزیونیورادیوییوروزنامههاى
و ن��ی��س��ت م��ی��س��ر ه��زی��ن��هه��اىهنگفت ب����دون
ناممکن ناشران و پدیدآورندگان کثریت ا براى
است،لیکناینامرمانعازتبلیغاتمحدودو
بلکه و نبوده اجتماعی گ��روهه��اى در ه��دف��دار
ض��رورىاس��ت.ی��ادآورىشوداثربایدازجهات
علمیوادبیداراىقابلیتالزمباشدتاشهرت

پدیدآورندهوتبلیغاتبهیارىآنبیاید.
3. برند و تخصص انتشارات 

ب��رن��دوش��ه��رتن��اش��رب����راىت��أی��ی��داع��ت��ب��اراث��ر
ب����رخ����ورداراس����ت.ام����روزه زی�����ادى ازاه��م��ی��ت

اقدام معتبر، ناشر یك که میدانند مخاطبان
اعتبار ب���راى و نمیکند کتابی ه��ر ان��ت��ش��ار ب��ه
انتظار ه��مچ��ن��انک��ه اس���ت. ق��ائ��ل ارزش خ��ود
اثر ترجمه یا تألیف پ��دی��دآورن��ده، از خواننده
اثر انتشار نیز، ناشر از وى انتظار اس��ت، فاخر
فاخراست.حال،چگونهیكناشرمیتواندبه
باید را ج��واب برسد؟ فاخر اثر انتخاب مرحله
ناشرجستوجو بودن حرفهاى و تخصص در
وتخصصیشدن گسترشعلوم با امروزه کرد.
این از ن��م��یت��وان نیز را ان��ت��ش��ارات ام���ور، همه
دوره از اس���ت دی��رزم��ان��ی ک���رد. مستثنی ام���ر
ناشرى و کتابفروش هر توسط کتاب انتشار
گذشتهوبراساسضوابطشوراىعالیانقالب
فرهنگی،ناشربایدازتجربیاتالزموتحصیالت

کارشناسی)حداقل(برخوردارباشد.
کیفیت ظاهری  .4

را آن کیفیت ک��ت��اب، ب��ه غیرحرفهاى نگاه ب��ا
طرح احیانًا و مقوا و کاغذ جنس در منحصر
موارد این گرچه ا میدانیم. چاپ نوع و جلد
اماموارددیگرى بسیارمهمواساسیهستند
کهازدیدونظرناشرانحرفهاى نیزوجوددارند
موارد این از یکی کتاب قطع نیست: مغفول
کتابنمیتواندهیچارتباطی است.آیاموضوع
است مناسب آی��ا ب��اش��د؟ داش��ت��ه آن قطع ب��ا
علمیوجدىرادرقطع کاماًل کتابیباموضوع
به کنیم؟ زیادمنتشر باتعدادصفحات جیبی
کتابرامتناسب نظرمیرسدحتمًابایدقطع
مثال ع��ن��وان ب��ه ک��رد. انتخاب آن م��وض��وع ب��ا
مناسباستبراىموضوعاتعلمیووسیع،
تخصصی و خ��اص م��وض��وع��ات وزی����رى، قطع
موضوعات رقعی، قطع عمیق، و کموسعت یا
قطع دای��رهال��م��ع��ارفه��ا، مانند مرجع و منبع
و قوانین مانند ک��ارب��ردى م��وض��وع��ات رح��ل��ی،
ب��راى و قطعجیبی ادع��ی��ه، ی��ا اش��ع��ار منتخب
در قطعخشتی ک���ودك، داس��ت��ان م��وض��وع��ات
گرفتهشود.مورددیگر،طرحورنگآمیزى نظر
جلداست.روانشناسیرنگهادراینخصوص
جایگاهویژهاىدارد؛بهعنوانمثالدرزمینه
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کتابهایباموضوعحقوق حقوق،بهتراست
رنگ ب��ه ت��ج��ارت، سبز،حقوق رن��گ ب��ه مدنی
قرمزطراحی رنگ به وجرمشناسی وجزا آبی
شوند.البتهداشتنیونیفرموطرحثابتبراى
مناسبی مشخصه میتواند خاص موضوعات

براىناشرباشد.
نقش دولت در اقتصاد نشر

آن م��ص��رف ک��ه اس���ت فرهنگی ک��االی��ی ک��ت��اب
کهعایدمصرفکنندهمیکند، عالوهبرسودى
منفعتبسیارىبراىکلجامعهدارد.خواندن
اف��راد، گاهیشخصی آ ب��ردن  ب��اال کتابضمن
و گ��اه آ شهروندان با جامعهاى شکلگیرى به
و مشکالت کاهش در و میکند کمك مسئول

بزههاىاجتماعیبسیارمؤثراست.
کتاب م��ؤس��س��هان��ت��ش��ارات��یاق����دامب��هت��ول��ی��د
دیگری ک��االی آن، تولید کنار در ام��ا میکند،
به باتوجه تولیدمیکند. نیز را نامفرهنگ به
فرهنگی، کاالهای سایر و کتاب اینخصیصه
کشورهاى بهویژه جهان کشورهاى تمام در
فرهنگی ک��االه��ای ب��ازار بر دول��ته��ا پیشرفته،
به توجه با و میکنند نظارت کتاب باالخص
میکنند سعی آن، ب���االی اجتماعی منفعت
آن ت��ول��ی��د ه��زی��ن��هه��ای از ب��خ��ش��ی ت��أم��ی��ن در
کنندواینمشارکترامیتواننوعی مشارکت
کرد.بادقت سرمایهگذارىبلندمدتمحسوب
که کاالهایفرهنگیروشنمیشود درماهیت
کاالهایعمومی گیهای ازویژ آنها،بسیاری
راداراهستندوسیستمبازاربهتنهاییقادربه
بنابراین،دولتها تولیدوتوزیعآنهانیست.
تالشمیکنندباحضوردرعرصههاىفرهنگی،
ک��االه��اى ت��یب����راىع��رض��هوم��ص��رف ت��س��ه��ی��ال

کنند کتابفراهم فرهنگیازجمله
وزارت بهویژه دول��ت، تأثیرگذار سیاستهای
کتاب فرهنگوارشاداسالمیبروضعیتنشر
نظارتی، سیاستهای دسته سه به ای��ران در
ترویجی ح��م��ای��ته��ای و م��ال��ی ح��م��ای��ته��ای

تقسیممیشوند.

1. سیاست های نظارتی
براساسماده3آییننامهاهدافوسیاستها
کتابمصوب1367شورایعالی وضوابطنشر
انقالبفرهنگی،سیاستهایایجابیواثباتی
کلیوزارتفرهنگوارشاد دربرگیرندهاهداف
هستند. مکتوب فرهنگ بخش در اس��الم��ی
آزادی قانونی، حریم از حمایت بیان، آزادی
گاهیهای کتبونشریات،تالشبرایافزایشآ
کتب انتشار جهت در تالش عمومی، فرهنگ
مفیدبراینشراندیشههاوتعالیافکارورشد
منظور به قلم اهل از تکریم جامعه، در فکری
با مناسب کتابهای انتشار و تألیف ت��روی��ج
کتاب، نشر دید این از است. نیازهایجامعه
نمودی و مظهر اس��ت ممکن ک��ه همانگونه
شود، تلقی انسانی و اجتماعی آزادیه���ای از
چهبساموردسوءاستفادهواشاعهالابالیگری

گیرد. فکرواخاللدرحقوقعمومیقرار

نشر اقتصاد بر کتابها بر نظارت که تأثیری
تولیدکننده از که دارد،درواقعحمایتیاست
کشور آثارفاخروآثارمنطبقبرفرهنگعمومی

منتشرمیشوند.

مؤسسهانتشاراتیاقدامبه
کنار کتابمیکند،امادر تولید
کاالیدیگریبهنام تولیدآن،
فرهنگرانیزتولیدمیکند.با
توجهبهاینخصیصه،درتمام
کشورهاىجهان،دولتهابر
کاالهایفرهنگیباالخص بازار
کتابنظارتمیکنندوسعی
میکننددرتأمینبخشیاز
هزینههایتولیدآنمشارکت
کنندواینمشارکترامیتوان
نوعیسرمایهگذارىبلندمدت
کرد. محسوب
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مهم بسیار نظارتی سیاستهاى از دیگر یکی
دولتدرحوزهنشر،وضعقوانینمرتبطاست.
به و هنرى، و ادب��ی مالکیت از قانونحمایت
کم حا قوانین مهمترین از مؤلف، حق عبارتی
ک��هه��م��وارهم���وردتوجه ب��ردن��ی��اىنشراس��ت

سیاستگذاراندرسطحدنیابودهاست.
2. سیاست حمایت های مالی

بیش منافعی کتاب اینکهمصرف به توجه با
دارد، همراه به جامعه ب��رای آن هزینههای از
که اس��ت توجیه قابل هم اجتماعی جهت از
آن افزایشمصرف باهدف را اقداماتی دولت
کند.البتهاقدامدولتبرای درجامعهپیگیری
اتفاق میتواند ص��ورت دو به مصرف افزایش

بیفتد:
 گرهدفاصلیدولت،باال 1. پرداخت یارانه:ا
باشد، خانوادهها بین در کتاب مصرف ب��ردن
تمام تا میشود اجرا یارانه پرداخت سیاست

اقشارجامعهازآنبهرهمندشوند.
ک��م��ك ه��ای ن��ق��دی )ب���ه اق��ش��ار  2. پ���رداخ���ت 
خاص اقشار از حمایت گر ا جامعه(: از  خاص 
خاص مصرفکنندگان ناشران، )نویسندگان،
پرداخت سیاست باشد، دول��ت نظر مد و...(
که میشود گذاشته اجرا به نقدی کمكهای
به کمتری هزینه ی��اران��ه پ��رداخ��ت ب��ه نسبت

دولتتحمیلمیکند.
به اخیر دهه درسه دولت مالی حمایتهاى

شکلهاىزیربودهاست:
کتابهایناشران؛ خریددرصدیاز

به زینگ و فیلم کاغذ، ی��اران��هه��اى تخصیص
ناشران؛

اعطایوامارزانقیمتبهناشران؛
کتابدربیندانشآموزان، کاالبرگ)بن( توزیع

دانشجویان،طالبو...؛
ارش���اد و ف��ره��ن��گ وزارت ف��ره��ن��گ��ی م��ش��ارک��ت
کتابهایارزشمندباناشران؛ اسالمیدرچاپ

معافیتمالیاتیناشران؛
بخش )بخشودگی اجتماعی تأمین بیمههاى

کارفرمایان.( عمدهاىازسهمبیمهاى

2. سیاست حمایت های ترویجی
ک��هدول��ت ب��هح��م��ای��ته��ای��یاط���القم��یش��ود
ک��ردنی��كس��رىش��رای��طوی���ژه،تالش ب��اف��راه��م
گسترشفعالیترابراى میکندامکانتوسعهو
کند.دراینشیوهبهجاى صنعتنشرفراهم
نشر، فرایند بر نظارت یا و مالی حمایتهاى
توسعه و تسهیل ب��راى بسترى میشود تالش
ترویجی حمایتهایی شود. فراهم فعالیتها
به کمك ضمن و دارن���د را حاشیهها کمترین
شده ن��اش��ران همه شامل کشور، نشر توسعه
ازجملهحمایتهاىترویجیدولتدر است.
کرد: چنددههاخیرمیتوانبهمواردزیراشاره
کاربرى امکانفعالیتناشراندرمکانهاییبا

مسکونی؛
تصدیگرىنهادهاىدولتدرحوزهنشر؛

کتابتهرانواستانی؛ نمایشگاههای
اهدایجوایزفرهنگیوادبی؛

ک��ت��اب��خ��ان��هه��اىع��م��وم��ی،م��س��اج��دو ت��ج��ه��ی��ز
مدارس؛

راهاندازىمؤسسههایفرهنگیواطالعرسانی
کتاب خ��ب��رگ��زارى ک��ت��اب، خانه مؤسسه نظیر

ایران.
کتاب بازار جهانی 

زن��دگ��ی م���ح���وریدر ن��ق��ش م���ج���الت و ک���ت���اب
متحده ای���االت اقتصادی و فرهنگی، ف��ک��ری،
ب���ازیم��یک��ن��ن��د.ب��اای���نح���ال،ب��ی��نس��اله��ای
دراماتیکی و نگرانکننده تغییر 2001 و 1995
آمریکاییهادر ج الگوهایمخار و استفاده در
)بهعنوانمثال کتابهایمصرفشده مورد
ن��وج��وان��ان،مذهبی، ب��زرگ��س��االن، ک��ت��ابه��ای
ک��ت��ابه��ایپ��س��ت��ی(و ک��ت��اب،و ب��اش��گ��اهه��ای
م��ج��ل��هه��ایم��ص��رفش���ده)ب���هع���ن���وانم��ث��ال
USNewsandWorldReport,Time,Msو...(
بهوجودآمدوالبتهدربینسال2002تاسال
زی��را ب��ود، نگرانکننده ان���دازه همان ب��ه 2005
کمتریراصرفبررسیدقیق آمریکاییهازمان
تأثیر میکردند. مجالت و مصرفی کتابهای
آمریکایی دم��وک��راس��ی و فرهنگ در رون��د ای��ن
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علوم دانشمندان توسط کامل ب��هط��ور هنوز
اجتماعیشناختهنشدهاست.

تا 1995 س��اله��ای بین در کتاب از استفاده
تا2006 بین2002 و 2001حدود11/88درصد
کاهشیافتهاست.ازسوی حدود4/55درصد
دیگراستفادهازمجالتدربینسالهای1995
تا2001حدود6/19درصدوبین2002تا2005

کاهشیاقتهاست. حدود3/85درصد
میشود، نیز تکاندهندهتر حتی وقایع ای��ن
زیرااستفادهازرسانهبهمیزان3/6٪درایاالت
ساعت( 3306( 1995 س��اله��ای بین متحده
ج مخار و اس��ت، یافته افزایش )3519( 2001 و
)49 .465 $( 1995 س��اله��ای بین رس��ان��های
٪7/45 متناوب ب��هط��ور )60 .678 $( 2001 و

افزایشداشتهاست.
کتاب تکاندهنده،صنعت آم��ار این وج��ود با
ایاالتمتحدهدرآمدقابلتوجهی ونشریهدر
را آث��ارمنتشرش��دهمهم اس��ت، ک��رده ایجاد را
کمک کشور ای��ن فرهنگی زن��دگ��ی ب��ه و عرضه

کردهاست.
ب��ازار  ساختار  در  کتاب  نشر  و  چ��اپ  صنعت 

ایاالت متحده
ک��ت��ابح��داق��ل ن��ش��ر ب��هچ���اپو م��وان��عورود
و س��ردب��ی��ری عملیات ت��م��ام تقریبًا نیستند.
گذارنمود)جهتبهحداقل تولیدرامیتوانوا
قانون اول متمم سربار(. هزینههای رساندن
ای��نصنعت ب���رای را ک��اف��ی حفاظت اس��اس��ی
به میتوانند خ��ارج��ی اف���راد و میکند، ف��راه��م
بپردازند. کتاب خانههای راهان���دازی و خرید
مشکلومانعواقعیورودبررویتابعتوزیع،و
کتاب خریدارانقانعشدهدربزرگترینزنجیره
یاسایرخردهفروشیهایمستقروجوددارد و
کاریتوانمندبهحساب کتابرا تایکعنوان
کافی« »سرمایه با کسی هر اینحال، با آورد.
راحتی ب��ه را کتاب نشر شرکت ی��ک میتواند

کند. راهاندازی
ک��هرق��اب��تدرب���ازارآم��ری��ک��اب��رای واض���حاس��ت
و سخت فروشندگان و کتابها، نویسندگان،

کتاب شدیداست.ترکیبودرکوضعیتبازار
اه��داف ب��ه ب��رایرس��ی��دن ن��اش��ران نیاز ونشر،

مالیصاحبانشرکتاست.
مدل تجاری

ک���ت���ابب���هس���ودده���ی چ��گ��ون��هش���رک���ته���ای
کاریبرمیگزینند؟ کسبو میرسند؟چهمدل

چههزینههاییراناشرانمتحملمیشوند؟
به تخفیف ب��ا ن���اش���ران ت��وس��ط ک��ث��رک��ت��ابه��ا ا
کتابفروشیهاوتوزیعکنندگانارائهمیشوند
به نسبت تخفیف ٪48 و ٪42 بین )معموال
یک ش����ده(. پیشنهاد خ���ردهف���روش���ی ق��ی��م��ت
خالص فروش گر ا میرسد، سوددهی به ناشر
هزینههای تا باشد زیاد کافی ان��دازه به کتاب
هر ب��رای  معمواًل سردبیران کند. جبران را آن
انجام را ف��ای��ده هزینه تحلیل ک��ت��اب ع��ن��وان
از نسخه 100،000 کنیم ف��رض گ��ر ا م��یده��ن��د.
چاپ ب��زرگ��س��االن رده ت��ج��اری گالینگور کتاب
اس��ت��ف��اده ب����رای  م��ع��م��واًل ن��س��خ��ه ش����ود،2000
گذاشته کنار داخلینویسندهبهصورترایگان
میشود،بنابراینفروشناخالص98000نسخه
باالیی بازگشت ن��رخ  معمواًل کتابها اس��ت.
گالینگوربهطورمتوسطحدود دارندوعناوین
35٪درسال2002رادارابودهاند.اینبهاین
به کتاب این از نسخه 34300 که است معنی
کتابهای ناشرمستردخواهدشد.برایانواع
مختلفازلحاظنوعچاپ،ایندرصدمتفاوت
نسخه 63700 خالص ف��روش بنابراین اس��ت.

خواهدبود.)میزانفروشبرابر٪65(.
نظر در دالر 24/95 را خردهفروشی قیمت گ��ر ا
کتابفروشیراهم بگیریموتخفیففروشبه
برابر47٪قراردهیم،برایهرنسخه13/22دالر
بهناشرپرداختخواهدشد.هزینههایتولید
کاغذو قابلاندازهگیریهستند؛هزینهپرینت،
نسخه هر برای 1/1دالر )PPB(حدود صحافی
ویراستاری نظیر هزینههایی و میشود ب��رآورد
ه��زاردالرمیرسد.هزینههای بهح��دود10 هم
 پستمستقیمبرابر100هزاردالراستکهمعمواًل

گرفتهمیشود. برایهرنسخهیکدالردرنظر



شماره 4 و 5
فروردین و اردیبهشت 93

47



شماره 4 و 5
فروردین و اردیبهشت 93

48

خ��واه��د دالر 1295560 ب��راب��ر خ��ال��ص ف����روش
و بوده دالر 453446 برابر برگشت میزان بود،
خواهد 842114 برابر خالص ف��روش بنابراین

بود.
)Plant( آن نظایر و ویراستاری و PPB هزینه
برابر آن وحقالتألیف هزاردالراست 120 برابر
م��س��اع��دهای ه��ی��چ ن��وی��س��ن��ده اس���ت. 229041
که اس��ت معنا ب���دان ای��ن نمیکند، دری��اف��ت
آزاد کتاب نسخه اولین ف��روش با حقالتألیف
اولین حقالتألیف ج��دول، اساس بر میشود.
10( اس��ت دالر 12475 برابر کتاب نسخه 5000
5000 ب��رای دالر 15593 دالر(، 124750 درص��د
و200972 بعدی)12/5درصد124750( واحد
از باالتر فروشرفته واحدهای تمام برای دالر

10000نسخه)1339815بانرخ٪15(.
همهاینهاباعثایجادهزینهایبرابر349041
هزینه( سه منهای خالص )ف��روش ش��ده دالر
ایجاد را دالر 493073 برابر A س��ود حاشیه و
مینماید.سایردرآمدهایحاصلهنظیرحقوق
کسر اس��ت. دالر 24500 ب��راب��ر آن زیرمجموعه
34300 از )که بوده 37300دالر برابر موجودی
نسخهبرگشتیدرنرخ1/1دالرایجادمیگردد(
وباعثایجادسودحاشیهایBبرابر480273
دالرمیشود.بههرحال،100000دالربهعنوان
30 گر ا و بازاریابیمستقیممنظورشده هزینه
بگیریم، نظر در سربار را خالص ف��روش درص��د
بود. 127683دالرسودخالصشرکتخواهد

)16/15درصدفروشخالص(

کتاب ای��ن از ن��اش��ی بالقوه درآم��ده��ای س��ای��ر
ک��ت��ابه��ای م��یت��وان��دش��ام��ل:ح��ق��وقف��ی��ل��م،
الکترونیکی،وغیره کتابهای صوتیوفروش
باشد.بااینحال،ایننمونهدرآمدهاازصورت
سودوزیانفوق،بهجهتسادهسازی،حذف

گردیدهاند.
کتابهای کتاببراینشر موفقیتمالیاین
یک زی��را نیست معمولی حالت ی��ک مصرفی
کتابهای کثر تجارتتقریبًاراندهشدهاست؛ا
سختبهسوددهینمیرسند،درواقعبیشتر
نشر از م��اه ن��ه ک��ه کتابهایی ف��روش از س��ود
م��یگ��ذرد،ح��اص��لم��یش��ود.همچنین آنه���ا
تقریبًا برتر نوبسندگان درص��د بیست ح��دود
کتابرابه هشتاددرصددرآمدبیشترناشران

خوداختصاصدادهاند.
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