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در گفتگوی آفتاب یزد با امین آصفی مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی بررسی شد

چرا ناشران آموزشی زیاد تبلیغ میکنند؟

آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان :همانطور که تاکنون ش��اهد بودهاید بارها
درب��اره موضوع کتاب و کتابخوانی و مش��کالتی که در ای��ن حوزه هم برای
نویس��ندگان ،هم برای ناش��ران و هم برای خریداران کتاب و عالقمندان به
فرهنگ مطالعه گزارشهایی را به رشته تحریر درآوردهایم و همواره تالشمان
این بوده که مشکالت متعددی که در این حوزه بسیار مهم و تاثیرگذار وجود
دارد را ب��ه اطالع مس��ئوالن و متولیان امور فرهنگی (خاصه حوزه نوش��تن،
چاپ و نش��ر کتاب و کتابخوانی برسانیم تا آنها از واقعیت ماجرا مطلع شوند
و اقدامات الزم را در حوزه کاری ش��ان انجام دهند .اما به این دلیل که این
حوزه از اهمیت فوق العادهای برخوردار اس��ت بر آن شدیم که یک بار دیگر
یک پرونده دیگر را با توجه به تاثیر شیوع کرونا بر حوزه نشر به این موضوع
اختص��اص دهیم و اینبار برای اینکه مطالبمان همراه با ادله مس��تند باش��د
تصمیم گرفتیم به س��راغ امین آصفی مدیرمس��ئول انجمن فرهنگی ناشران
آموزش��ی و یکی از افرادی که در عرصه چاپ و نش��ر کتاب فعالیت میکند
بروی��م و با او در مورد مش��کالتی که در این صن��ف تاثیرگذار وجود دارد به
گفتگو بنشنیم.

از زمانی که کرونا آمده دچار چه تحوالتی شدید؟
فکر میکنم اگر از طرف انجمن پاس��خ ش��ما را بدهم خیلی بهتر و آماریتر
باش��د .ما تقریبا  100ناش��ر عضو انجمن ناشران آموزش��ی داریم که تعداد
زیادی از این ناش��ران تعدیل نیرو داش��تهاند و نیروهایش��ان را حدود  20تا
 30درصد کم کردند و این روند متاس��فانه به دلیل ادامه دار بودن مشکالت
اقتص��ادی ،همچنان ادامه دارد .جدا از این مس��ائل که مربوط به مش��کالت
فروش و نقدینگی اس��ت ،تا پیش از این وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به
همه ناش��ران کاغذ میداد هرچند که به ناشران آموزشی خیلی کمتر کاغذ
تعلق میگرفت اما با این حال باز هم خوب بود .متاسفانه این دیدگاه اشتباه
در جامعه وجود دارد که همه فکر میکنند ناشران آموزشی پولدار هستند.
راستش را بخواهید خود بنده هم به شخصه حداقل درباره انتشارات
آموزش��ی چنین تفکری دارم .شما میگویید انتش��ارات آموزشی پولدار
نیستند اما آنچه که مردم در سطح شهر یا در تبلیغات تلویزیونی میبینند
چیز دیگری میگوید .مثال در سطح شهر میبینیم که بیلبوردهای بزرگ
کتابهای آموزش��ی نصب ش��ده که رویش تبلیغ فالن انتشارات است ،در
تلویزیون هم همینطور ،مدام در حال تبلیغ کتابهای آموزش��ی اس��ت که
طبیعتا توسط همین انتشاراتیها منتشر شده ،خب اگر پولدار نیستند چطور
پول این تبلیغات را میدهند؟
در این مس��ئله دو نکته وجود دارد .به قول ش��اعر ک��ه گفت« :تو چنان که
مینمایی هس��تی؟» باید بگویم که واقعا اکثریت ناشران آموزشی آنطور که
نش��ان میدهند ،نیستند .ش��اید بتوان گفت ما کال هفت ،هشت ،ده تا ناشر
آموزش��ی داریم که ب��ه لحاظ تولیدی و نقدینگی وضع مناس��بی دارند ولی
مابقی وضعیتی در حد متوس��ط و حتی ضعیف دارند .دلیلش هم این اس��ت
که فضای ناشران آموزش��ی بر خالف سایر انتشاراتیها فضای رقابتی است،
ش��اید در دنیا این اندازه که اینجا رقابت هس��ت ،نباشد ،ما در کشورمان در
این مسئله خیلی رقابت داریم یعنی ناشر تا نتواند در این رقابت موفق باشد،
نمیتواند کتابش را بفروش��د .برای مثال از اول دبس��تان ت��ا کنکور دوازده
ت��ا پای��ه داریم که هر کدام از اینه��ا هم مثال  8 - 7تا کت��اب دارند ،حدود
صد عنوان کتاب میش��ود ،شما حس��اب کنید این صد عنوان کتاب را صد
ناش��ر میخواهند تولید کنن��د ،بنابراین یک رقابت ش��دیدی باید بین این
ناش��ران باش��د که باالخره چند تایشان موفق ش��وند بفروشند ،مثال فیزیک
دوازدهم را به فرض  50تا ناش��ر تولید میکنند هر کدام هم پنج ،شش نوع
کتاب فیزیک دوازدهم تولید میکنند ،خب مس��لم است در این بازار رقابت
ش��دیدی وجود دارد ،آنهم برای تعداد محدودی دانشآم��وز .بنابراین برای
اینکه این  50ناش��ر بتوانند کتاب یک مقطع را بفروش��ند باید خیلی تبلیغ
کنند تا بتوانند در فروش موفق شوند .این رقابت باعث میشود که تبلیغات
تلویزیونی یا خیابانی صورت بگیرد تا بتوانند فروش موفقی داشته باشند .این
دلیل رقابتی بودن فضا در حوزه نش��ر و چاپ و فروش کتاب است ،بنابراین
اگر این تبلیغات را انجام میدهند دلیل این نیس��ت که پولدار هستند ،بلکه
باید چنین کاری را انجام دهند تا بتوانند محصول تولیدی شان را به فروش
برس��انند .اما با این حال باید قبول کنیم که بخش��ی از این انتش��ارات وضع
مالی مناس��بی دارند که همانطور که گفتم حدود هفت ،هشت ،ده تا بیشتر
نیس��تند .نکته بعدی این است که به فرض که ناش��ر آموزشی پولدار باشد،
س��وال اینجاست که این ناش��ر کتاب را برای چه کسی تولید میکند؟ برای
دانشآموز .سوال بعدی اینجاست که مگر همه دانشآموزان پولدارند؟ ما در
همین تهران کلی ضعف اقتصادی داریم چه برس��د به شهرس��تان و مناطق
مرزی که محرومیت در آنجا بسیار زیاد است .ما میگوییم آن سهمیه کاغذ یا
آن یارانههایی که به بخش نشر میدهید ،به انتشارات آموزشی هم بدهید که
قیمت کتابش را پایین بیاورند که این به نفع دانشآموزان اس��ت .دانشآموز
خودش که از خودش درآمدی ندارد ،باید از پدر و مادرش بگیرد ،حال درباره
دانشجو ممکن است وضع فرق داشته باشد و برخی از دانشجویان کار کنند
و خودشان پول در بیاورد و هزینه تحصیلشان را تامین کنند ،اما دانشآموز
که پول در نمیآورد ،درآمدی ندارد ،دس��تش در جیب پدرش است ،در این
وضعیت اقتصادی هم که خودتان بهتر میدانید گذراندن معاش اصلی روزانه
واقعا بس��یار سخت شده ،چه برس��د که بخواهد به خرید کتاب آموزشی هم
تعلق بگیرد .خیلیها وضع مالی خوبی ندارند ،خیلیها بیکار ش��دهاند و ....ما
حرفمان این است که اگر به ما سهمیه کاغذ بدهند ،یارانه بدهند ،قطعا این
مس��ئله ما را مجاب میکند که قیمت کت��اب هایمان را پایین بیاوریم تا آن
کس��ی که از وضع مالی خوبی برخوردار نیست هم بتواند از این کتابها برای
دانشآم��وزی که در خان��ه دارد ،تهیه کرده و اس��تفاده کند ،به این صورت
کیفیت آموزشی باال میرود و آموزش مطلوبتر اتفاق میافتد.
خب اینجا یک مسئله دیگری به میان میآید ،خیلی از ناشران همواره
گله دارند که وضعیت خوب نیست و به قول خود شما صد ناشر در حوزه
آم��وزش در این مدت  20تا  30درصد نیروهایش��ان را تعدیل کردند و
این روند ادامه هم خواهد داشت .با این تفسیر این شائبه پیش میآید که
وقتی اوضاع خوب نیست و این همه مشکل هست و به قول معروف پولی
در بس��اط نیس��ت ،این همه هزینه برای چه صورت میگیرد؟ مثال همین
هزینه تبلیغات ،این مسئله را فقط در یک صورت میتوان پذیرفت اینکه
پولی که آن ده درصد ناشران برای تبلیغات هزینه میکنند باعث میشود
که از مشتری دائمی برخوردار باشند و همیشه و همواره برای کتابهایشان
خریدار داشته باشند .با این تفسیر مشتری همواره کتابهای آنها را میخرد
و همواره سر شما و دیگر ناشران بیکاله میماند.
فکر میکنم این جمله متعلق به بیل گیتس اس��ت ،او میگوید« :من اگر صد
دالر درآمد داش��ته باش��م 99 ،دالر آن را خرج تبلیغات میکنم» ،این موضوع
یک راهکار جهانی است که خیلیها در دنیا از آن استفاده میکنند ،در همین
ای��ران خودمان هم کاربرد دارد .اما این را هم در نظر داش��ته باش��ید که تمام
کس��انی که کاالی فرهنگی شان مانند کتاب آن هم در حوزه آموزش را تبلیغ
میکنند ،سود زیادی به دست نمیآورند .این را میگویم که بدانید و فکر نکنید
که تبلیغات زیاد باعث افزایش قیمت کتاب میشود ،به این دلیل که فضا ،فضای
رقابتی است و فضای رقابتی اجازه نمیدهد که کسی قیمت کتابش را باال ببرد،
اگر باال ببرد رقیبش با ارائه کتاب با قیمت پایینتر او را از میدان به در میکند.
عرض من افزایش قیمت نبود ،منظورم مشتری کتاب بود که به سمت
خرید محصولی میرود که مدام تبلیغش را در همه جا میبیند.
اینها میتواند موثر باش��د .مثال ما بین خودم��ان داریم که فیزیک دوازدهم
انتش��ارات ایکس ،فیزیک خوبی اس��ت ،حتی اگر قیمتش کمی باال و پایین

دیگری مانند مافی��ا ...که نمیتوانند
کتاب را بفروش��ند .ما تعداد عناوین
کتابهایمان خیلی باالست و پخشیها
و کتابفروشیها هم محدودند ،هم به
لحاظ تعداد پخش��ی و کتابفروشی و
هم به لحاظ فضای��یاش محدودند،
مثال یک کتابفروشی یک فضای ،20
 30متری (نهایت��ا  50متری) دارد.
این کتابفروشی چقدر کتاب میتواند
در قفس��ه هایش جا دهد و بفروشد؟
ماجرای پخش��یها هم همین است،
یک دفتر نهایتا دویست متری دارند،
مس��لما یک تعداد خاصی میتوانند
کت��اب آنجا بگذارن��د و عرضه کنند.
جدا از این ،پخشیها معتقدند که هر
چی��زی از ما بخواهند ارائه میکنیم،
مثال وقتی من به یک پخشی مراجعه
میکنم و میگویم ده تا کتاب «پایی
که جا ماند» را میخواهم ،او میرود
از ناش��ر این ده تا کت��اب را میخرد
و مثال به من ارائ��ه میکند .عمال یا
فرصت نمیکنند ،یا نمیخواهند و یا
سیس��تمش را ندارند که روی تمام
کتابه��ا کار کنند ،روی��ش بازاریابی
کنن��د ،دلیلش ه��م این اس��ت که
سیستم س��نتی است و اینکه فضای
فروش ب��ه آن بزرگ��ی را ندارند که
همه کتابها را از همه ناشران بگیرند
و روی��ش کار کنن��د ،ای��ن امکان را
ندارند.

باش��د به این دلی��ل که کیفیت
خوب��ی دارد مش��تری از آن
اس��تقبال میکن��د و به فروش
میرود ،ام��ا غال��ب کتابها این
ش��رایط را ندارن��د ،مثال فرض
کنی��د دانشآم��وز میآی��د و
میگوی��د« :من حل المس��ائل
میخوام» پر واضح است که 99
درصد حل المسائلها مطالبشان
یکی اس��ت و همه جوابهایی که
برای مس��ائل مختل��ف در همه
حل المسائلها وجود دارد یکی
اس��ت ،بنابراین دانشآموز برای
خرید حل االمسائل به انتشارات
خاصی توجه نمیکند بلکه فقط
میخواهد حل المس��ائل بخرد،
با این تفس��یر مشتری که حل
المس��ائل میخواهد به س��راغ
 lفضای ناشران آموزشی بر خالف سایر انتشاراتیها فضای رقابتی است
آیتم بعدی میرود ،آیتم بعدی
قیمت اس��ت ،به این مفهوم که
 lدر این وضعیت اقتصادی گذراندن معاش اصلی روزانه واقعا بس��یار
آن حل المس��ائلی را که قیمت
سخت شده ،چه برسد که بخواهد به خرید کتاب آموزشی هم تعلق بگیرد.
کمتری دارد خریداری میکند.
خیلیها وضع مالی خوبی ندارند ،خیلیها بیکار شدهاند و...
م��ا االن در بح��ث کتابه��ای
ح��ل المس��ائل ک��ه کتابه��ای
 lفضای رقابتی اجازه نمیدهد که کسی قیمت کتابش را باال ببرد ،اگر
مطلوب��ی در ح��وزه کتابه��ای
باال ببرد رقیبش با ارائه کتاب با قیمت پایینتر او را از میدان به در میکند
آموزشی محسوب میشوند روی
موضوع قیمت متمرکز هستیم.
 lقیمت کتابهای آموزش��ی به لحاظ قیمتگذاری مناسبترین قیمت
چ��را که فق��ط قیم��ت جوابگو
اس��ت ،این را با ادله بیان میکنیم ،درست است کتابهایمان حجیم است،
اس��ت ،بنابراین ما مجبوریم در
رنگی اس��ت و ...آن هم به دلیل رقابتی بودن فضاست ،این عوامل موجب
فض��ای رقابتی قیم��ت اینگونه
میشود که قیمت گران دیده شود در حالیکه قیمت گران نیست و ما گران
کتابها را پایی��ن بیاوریم .قیمت
نمیفروشیم ،یعنی قیمتی که تعیین میکنیم نسبت به صفحاتی که کتاب
کتابهای آموزش��ی هم به لحاظ
بیش��تر فصل کاری ش��ما چه
دارد منطقی و معقول است
قیمتگ��ذاری مناس��بترین
زمان��ی اس��ت و در بقیه ایام س��ال
قیمت اس��ت ،ای��ن را ب��ا ادله
آی��ا بیکارید؟ و اگر بیکاری فصلی
 lناشر یا کال تولیدکننده ایده آلترین حالت برایش این است که طوری
بیان میکنیم ،درس��ت اس��ت
در حوزه فعالیت ش��ما وجود دارد
رفتار کند که محصولش فروش رود ،یعنی هیچ ناش��ری دلش نمیخواهد
کتابهایمان حجیم اس��ت ،رنگی
در آن زمانه��ا فع��االن حوزه نش��ر
کتابی را که رویش سرمایهگذاری کرده در انبار دپو کند و نفروشد .حتی
است و ...آن هم به دلیل رقابتی
روزگار اقتص��ادی ش��ان را چطور
ممکن است با مولف زاویه فکری هم داشته باشد اما برای اینکه محصولش
ب��ودن فضاس��ت ،ای��ن عوامل
میگذرانند؟
را بفروشد ،هرگز آن را دپو نمیکند چرا که در این صورت خودش ضرر
موج��ب میش��ود ک��ه قیمت
تقریب��ا ابت��دای ش��روع ترمه��ای
میکند
گ��ران دی��ده ش��ود در حالیکه
تحصیلی آموزش��ی و البته نمایشگاه
قیمت گران نیس��ت و ما گران
اوج فروش اکثریت ناشران است که
 lم��ن در روز اول نمایش��گاه مجازی بررس��ی کردم و دیدم سیس��تم
نمیفروش��یم ،یعن��ی قیمت��ی
خ��ب یعن��ی در این زمانه��ا فعالیت
نمایش��گاه مجازی خیلی باگ داش��ت ،کند عمل میکرد ،ایراد داش��ت.
ک��ه تعیین میکنیم نس��بت به
م��ا زیاد اس��ت و در فصل تابس��تان
برگزاری اینگونه نمایش��گاهها حتما ایرادات��ی دارد اما باید از یک جایی
صفحاتی که کتاب دارد منطقی
مث�لا ناش��رانی ک��ه کتابه��ای زبان
ما ش��روعش کنیم ،اگر در گذشته شروع میکردیم امروز حتما باگها و
و معق��ول اس��ت ،حت��ی برخی
چ��اپ میکنند ف��روش خوبی دارند
ایراداتمان خیلی کم بودند ،اینکه بخواهیم تخریبش کنیم و بگوییم بد است
مواق��ع میبینیم که یک ناش��ر
در بقیه س��ال خب ی��ا باید به تولید
و فایدهای ندارد و همان ش��یوه سنتی بهتر است قطعا مسیر درست را در
کتاب��ی را ب��ه قیم��ت مثال 50
کت��اب بپردازند و بازاریابی کنند .اما
پیش نگرفته ایم
هزار تومان زده که اگر منصفانه
مسلما وقتی فروش کم میشود قطعا
بنگری��م میبینی��م باید قیمت
گذران زندگی اقتصادی هم برایشان
 lما آمدیم به چند تا از این سازمانهای حمایتی که در بحث کرونا کار
آن را ص��د هزار توم��ان تعیین
مش��کل میشود .بعضا برخی ناشران
میکنند ،گفتیم شما دارید به خانوادهها بستههای معیشتی توزیع میکنید
میکرد ،ام��ا به ای��ن دلیل که
هس��تند که در ابتدای مهر فراخوانی
در مناطق محروم ،بیایید بستههای فرهنگی هم توزیع کنید ،تا هم به این
آمده تا در بازار رقابت ش��رکت
را منتش��ر میکنند و تع��دادی نیرو
ناشران که در این شرایط وضعیت بدی دارند کمک کنید هم به وضعیت
کند قیمت کتابش را با حداقل
ج��ذب میکنند ،بعد پ��س از پایان
نامطلوب آموزشی کشور کمک کنید ،ما این پیشنهاد را دادیم و خواستیم
س��ود تعیین کرده تا بتواند آن
مه��ر مثال در م��اه آبان ک��ه فروش
با این کار ما هم قدمی در جهت مسائل آموزشی کشور برداریم ،متاسفانه
را ب��ه فروش برس��اند .ب��ا تمام
کتاب کم میش��ود ،کارمندانشان را
هیچ کدام از س��ازمانهایی که به آنها نامه زدیم پاس��خ به ما ندادند و یا
ای��ن تفاس��یر باز ه��م به حرف
تعدیل میکنند.
گفتند پول نداریم ،یا گفتند در برنامه کاری مان این مسئله را نگنجانده ایم
اولم برمی گردم و میگویم اگر
سهمیه دولتی کاغذ به ما تعلق
ب��ا ای��ن حس��اب بیم��ه ه��م
بگیرد ما به هر طریقی که وزارت ارش��اد بخواهد قیمتها را پایین میآوریم ،نمیکنند ،درست است؟
البته به مقداری که کاغذ دولتی به ما تعلق بگیرد .البته وزارت ارشاد هم در بعضا این اتفاق هم میافتد.
حال حاضر به لحاظ ورود کاغذ یارانهای ظاهرا دچار مضیقه است و نتوانسته
آنطور که باید و ش��اید کاغذ وارد کند و آن را در اختیار عموم ناش��ران قرار
آیا حوزه نش��ر ش��غل پر دردسری اس��ت و آیا تاکنون به این فکر
دهد ،چه برسد به اینکه بخواهد به ناشران آموزشی هم کاغذ دولتی بدهد.
افتادهاید که این شغل را کنار بگذارید؟
ببینید خود من لیس��انس مهندسی ش��یمی دارم ،فوق لیسانس و دکترایم
این مس��ائلی که گفتید فقط مختص زمانی س��ت که کرونا آمده یا هم مدیریت دولتی اس��ت ،میبینید که هیچکدام به نشر ربطی ندارد اما من
قبلتر هم بود؟
این کار را دوس��ت دارم .نه تنها من ،همه کس��انی که در حوزه نشر فعالیت
همیش��ه بوده اما از زمانی که کرونا آمده به این دلیل که وضعیت اقتصادی میکنند این کار را دوس��ت دارند ،حتی مطبوعات ،کارهای هنری ،کارهای
کل جامعه و دولت تحت تاثیر قرار گرفته و ضعیف شده در زمینه تخصیص فرهنگی و ...این کارها دلی هستند و بر اساس عالیق شخصی انجام میشود،
کاغذ مشکالت بیشتر شده است و دولت نمیتواند آنچنان که باید و شاید به بله سختیهای خاص خودش را دارد 99 ،درصد ناشران عموما زندگی مالی
ما کمک کند و کاغذ دولتی و یارانهای به ما بدهد.
متوس��ط و گاه ضعیف��ی دارند اما به این دلیل که این کار را دوس��ت دارند،
ترجیحش��ان ماندن در این حوزه و ادامه فعالیت اس��ت .اما این را هم بگویم
شما کتابهای دانشگاهی را هم پوشش میدهید؟ این را از آن جهت که بعضا برخی از همین افراد وقتی فش��ار زندگی زیاد میش��ود اگر فرصت
میپرس��م که گاه پیش آمده که در دانش��گاه اس��تادی کتابی را تالیف کاری بهتری برایش��ان مهیا ش��ود چه بسا که تغییر مس��یر داده و دیگر در
میکند و به دانشجو میگوید باید این کتاب خاص را تهیه کنی ،اینگونه حوزه نشر فعالیت نکنند.
برای کتابی که خودش نوشته مشتری پیدا میکند ،حال ممکن است ناشر
معروفی هم آن کتاب را منتشر نکرده باشد؟
توصیه شما به جوانانی که تازه میخواهند وارد این حوزه نشر شوند
من خودم ناش��ری هس��تم که کتابهای دانش��گاهی میزنم ،استادی به من و در آن فعالیت کنند ،چیست؟
مراجعه میکند کتابی را برای انتشار میدهد و آن را به دانشجویان خودش به آنها میگویم باید با ایدههای جدید وارد ش��وند ،با ش��یوه سنتی ،خصوصا
معرفی میکند و میگوید این را بخرید ،اما این موضوع آنقدر فراگیر نیست از زمانی که کرونا آمده ادامه مس��یر سنتی اصال جواب نمیدهد .در شرایط
و هر استادی فقط کتاب خودش را میفروشد ،در فضای آموزشی مدرسهای حاضر میبینیم که فروش س��نتی واقعا ضعیف ش��ده است .هم ناشران ،هم
به این دلیل که کشوری است ممکن است دبیری خودش دانشآموز داشته کتابفروش��یها و پخش ها ،آنهایی که به روش س��نتی کار کرده اند ،خیلی
باشد و کتابی را هم نوشته باشد که آن را معرفی کند ولی این موضوع کلی ضرر کردهاند و متاس��فانه این ضرر ادامه دارد .باید با ش��یوههای جدید وارد
نیس��ت و نهایتا این معلم دویست تا دانشآموز داشته باشد که کتابش را به فعالیت در این حوزه ش��وند .مثال برخی ناش��ران ما خیلی زودتر از ماجرای
آنها معرفی کند .اما در کل همانطور که گفتم به این دلیل که کشوری است کرونا بیاید فروشگاه مجازی را راهاندازی کرد که اتفاقا بسیار هم موفق شدند
معلمان کتابی را که مد نظرشان است و از کیفیت و مطالب خوبی برخوردار اما خیلی از ناش��ران ما همچنان به ش��یوه س��نتی کار میکنند در حالی که
است را معرفی میکنند نه کتابهایی که بعضا خودشان نوشته اند.
این ناش��ران خاص نش��ان دادند که باید خالقیت ب��ه کار برد و مدرن رفتار
کرد .همین ناشران مسئله فروش کتاب را از شیوه سنتی و کتابهای کاغذی
مس��ئله پخش کتاب ک��ه خیل��ی از نویس��ندگان از آن گله دارند و کتابفروش��یهای فیزیکی به فضای وب و مجازی بردند و میبینیم که در
چیست؟ مثال بیان میکنند که برخی ناشران کتابها را در انبار دپو میکنند
حال حاضر مشکلی ندارند و در این حوزه کار میکنند .خب این یک نوآوری
و ب��ه خاطر هزینه باالی پخش کتاب به کتابفروش��یها عرضه نمیکنند،
و بروز ش��دن اس��ت ،کتابهای الکترونیک ،کتابهای مجازی ،اپهایی که در
همین امر موجب میش��ود که نویسنده دوره بیفتد کتابهایش را بفروشد
زمینه وجود دارند و خودش��ان کتاب هس��تند یا کتابهای صوتی و ...کارهای
که این مسئله نه در شان نویسنده است و نه در شان شاعر و نه در شان
جدیدی هس��تند که در فضای نش��ر ،فضای آموزش و فضای فرهنگ اتفاق
حوزه ادبیات.
ببینید ناشر یا کال تولیدکننده ایده آلترین حالت برایش این است که طوری افتاده اس��ت .بله قطعا خواندن کتاب کاغذی حال و هوای خاص خودش را
رفتار کند ک��ه محصولش فروش رود ،یعنی هیچ ناش��ری دلش نمیخواهد برای نس��لهای قدیمیتر دارد اما نس��لهای جدید دیگر به سمت کتابهای
کتابی را که رویش س��رمایهگذاری کرده در انبار دپو کند و نفروش��د .حتی الکترونیکی و مجازی و صوتی و دیجیتالی روی آورده اند ،اگر جوانان بیایند
ممکن اس��ت با مولف زاویه فکری هم داشته باشد اما برای اینکه محصولش با ش��یوههای جدید وارد این فضا شوند و چه در بحث فروش و چه در بحث
را بفروش��د ،هرگ��ز آن را دپو نمیکند چرا که در ای��ن صورت خودش ضرر تولی��د با تکنول��وژی روز و فضای مجازی بتوانند همراه باش��ند میتوانند به
موفقیتهای چشمگیر مالی دست پیدا کنند.
میکند.
پس جنگهایی که بین نویسنده و ناشر است برای چیست؟
س��ادهترین دلیلش میتواند این باش��د که کتاب فروش نم��یرود .نکته در
آنس��وی ماجراس��ت .یعنی پخشکننده و کتابفروش .پخش��یها یک سری
کتابهای خاص و محدودی را میفروشند ،حال یا توانش را ندارند یا به دالیل

با این تفسیر شما از موافقان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران
هستید ،درست است؟
بل��ه .من در مصاحبههای قبلیام هم گفتم ک��ه این کار باید خیلی زودتر از
اینها اتفاق میافتاد.

حتی زمانی که کرونا نبود؟
بل��ه ،حتی آن زمان .در دنیا هم همین اس��ت .وقتی در جایی نمایش��گاهی
در حوزه کتاب ش��روع میش��ود (مخصوصا نمایش��گاههای بزرگ) در کنار
این نمایش��گاه ها ،یک نمایش��گاه مجازی هم برگزار میشود .قطعا فروشی
که تا االن نمایش��گاههای مجازی در کنار نمایش��گاههای حضوری داش��ت،
قابل مقایس��ه نبود ،اما باید اتفاق میافتاد که تس��ت ش��ود ،من در روز اول
نمایش��گاه مجازی بررس��ی کردم و دیدم سیستم نمایش��گاه مجازی خیلی
باگ داش��ت ،کند عمل میکرد ،ایراد داش��ت .برگزاری اینگونه نمایشگاهها
حتما ایراداتی دارد اما باید از یک جایی ما ش��روعش کنیم ،اگر در گذش��ته
ش��روع میکردیم امروز حتم��ا باگها و ایراداتمان خیلی ک��م بودند ،اینکه
بخواهیم تخریبش کنیم و بگوییم بد اس��ت و فایدهای ندارد و همان ش��یوه
سنتی بهتر اس��ت قطعا مسیر درست را در پیش نگرفته ایم .باید بدانیم که
نمایش��گاه مجازی خیلی هم خوب اس��ت ،هم ف��روش دارد اما ضعفهایی
ه��م دارد که با اس��تمرار برگزاری چنین نمایش��گاههایی در س��الهای بعد
حتم��ا این ضعفها رفع میش��ود و کیفی��ت برگزاری ش��ان باالتر میرود.
بای��د زودت��ر از اینها اتفاق میافت��اد اما حاال هم که اتفاق افت��اده باید همه
حمایتش کنیم ،پیشتیانیاش کنیم و آن را تقویت کنیم تا نتایج خوبی از آن
نصیبمان شود.
در ح��ال حاضر برای چاپ یک کتاب چقدر هزینه میکنید؟ پیش
از کرونا چقدر بود؟
راس��تش کتابی نمیتوان در این زمینه آماری را بی��ان کرد .ببینید در بازار
نش��ر و چاپ کتاب هم قیمت کاغذ خیلی باال رفته و هم هزینههای چاپ و
صحافی و ...به لحاظ متریال و مواد اولیه شان باال رفته است .متاسفانه کاغذ
ما کاغذ ایرانی نیست ،چون در داخل یکی دو تا کارخانه کاغذ تحریر بیشتر
نداریم که آنها هم واقعا کاغذی تولید نمیکنند یعنی تولیدش��ان صفر است
و این یعنی همه کاغذ ما وارداتی اس��ت و متاثر از قیمت دالر و تحریم است
و همواره قیمتش در حال باال رفتن اس��ت .کاغذ هم جنسی است که نقدی
حساب میشود ،به این مفهوم که به چاپخانه میتوانیم چک بدهیم ،اما برای
کاغذ باید پولش را نقد بدهیم .ما میگوییم کاغذ طالی س��فید اس��ت یعنی
معامله آن خیلی س��خت است ،قیمتش باالس��ت ،مواد اولیه چاپخانه هم به
دلیل اینکه خارجی ست گران است ،جدا از اینها هزینههای مختلف جامعه
باال رفته نهایتا هزینه تولید و چاپ کتاب خیلی باال رفته است .از سوی دیگر
سبد خانواده خیلی کوچک شده و به عبارت بهتر سبد فرهنگی ندارد ،ضعف
خرید به لحاظ مالی در خانوادهها خیلی ایجاد شده و ...این موارد باعث شده
فروش کتاب هم پایین بیاید.

ب��ا توجه به پایین آمدن س��رانه مطالعه کتاب چه مش��کالتی برای
فعاالن حوزه نشر ایجاد شده است؟ مثال ده سال پیش شما فروش بیشتری
داش��تید ،چون مردم وضعیت اقتصادی شان اینقدر که امروز بد است ،بد
نبود ،بنابراین بودجهای برای خرید کتاب کنار میگذاشتند ،قطعا امروز با
توجه به تورم و فشار اقتصادی دیگر این بودجه را کنار نمیگذارند .این
مسائل چه مش��کالتی را برای شما به عنوان فعال حوزه نشر ایجاد کرده
است؟
مهمترین مس��ئله همانطور که پیش��تر گفتم ،بحث کاغذ اس��ت ،مواد اولیه
گران مهم مورد نیاز ناش��ران است ،کاغذ سهمیه بسیار کم است ،به ناشران
آموزش��ی اصال نمیدهند به بقیه ناشران هم خیلی کم میدهند که اصال به
حس��اب نمیآید .این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و فکری برایش ش��ود،
فیل��م و زینک به ناش��ران بدهند ،س��ابقا بود خیلی هم خ��وب و به وفور و
مطلوب ارائه میشد ،اگر بیایند تولید کاغذ داخلی را چه به لحاظ حمایت از
تولید ملی ،چه به لحاظ قیمتی ،چه به لحاظ راه افتادن کار ناش��ران تقویت
کنن��د و این یکی دو کارخانهای که در داخ��ل داریم حمایت کنند وضعیت
خیلی خوب خواهد ش��د و شرایط تغییر خواهد کرد .همه ناشران هم از این
مس��ئله اس��تقبال خواهند کرد ،قبال هم که بود ما حمایت میکردیم و کلی
از آنها خرید میکردیم ،حاال هم اگر ش��رایط درس��ت شود و این اتفاقات رخ
ده��د باز ه��م خرید میکنیم و این خیلی خوب خواه��د بود ،چون میتواند
ه��م به صنعت نش��ر کمک کند و هم ب��ه تولید ملی کمک کن��د .از طرف
دیگر اگر وامهای حمایتی به ناش��ران بدهند شرایط بهتر خواهد شد .خیلی
وقت اس��ت که وامهای حمایتی مطلوبی به ناشران نمیدهند ،وامها در حد
رقمهای کوچک است ،آنهم با شرایط و ضوابط خاص .نکته بعد خرید کتاب
از ناش��ران اس��ت ،س��ابقا این اتفاق میافتاد و خیلی خوب کتاب خریداری
میکردن��د ،متاس��فانه االن این خریدها هم تعدادش خیلی کم ش��ده و هم
بعضی وقتها کتابها توس��ط وزارت ارشاد و زیرمجموعههای وزارت ارشاد به
صورت سلیقهای خریده میشود .یک نکتهای را عرض کنم .ما آمدیم به چند
تا از این س��ازمانهای حمایتی که در بحث کرونا کار میکنند ،گفتیم ش��ما
دارید به خانوادهها بس��تههای معیش��تی توزیع میکنید در مناطق محروم،
بیایید بس��تههای فرهنگی هم توزیع کنید ،تا هم به این ناش��ران که در این
ش��رایط وضعیت بدی دارند کمک کنید هم به وضعیت نامطلوب آموزش��ی
کش��ور کمک کنید ،االن مدارس تعطیلند با توج��ه به اینکه فضای آموزش
به س��مت مجازی رفته و با توجه به اینکه در روستاهای دورافتاده مشکالتی
از قبی��ل نبود اینترنت و نداش��تن تبلت وجود دارد ،به نظر نمیرس��د بازده
خوبی داشته باشد ،این بستههای فرهنگی خیلی میتواند در آموزش بچهها
و دانشآموزان موثر باش��د .ما این پیش��نهاد را دادیم و خواستیم با این کار
ما هم قدمی در جهت مس��ائل آموزش��ی کشور برداریم ،متاسفانه هیچ کدام
از س��ازمانهایی ک��ه به آنها نامه زدیم پاس��خ به ما ندادن��د و یا گفتند پول
نداریم ،یا گفتند در برنامه کاری مان این مس��ئله را نگنجانده ایم ،دیدیم از
آنه��ا کاری صورت نمیگیرد خودم��ان در هفته کتاب ده هزار عنوان جلد از
ناش��ران آموزش��ی تهیه کردیم و تا جایی که میتوانستیم در مناطق محروم
توزی��ع کردیم ،همچنان هم این کار هم به صورت انفرادی توس��ط ناش��ران
صورت میگیرد و هم از طریق انجمن .این واقعا نیازی بود که میتوانس��ت
هر دو طرف را به هدف برس��اند یعنی هم کمک به ناش��ران و حمایت از آنها
و ه��م کمک دانشآم��وزان و خانوادههای آنها که متاس��فانه همکاری الزم
صورت نگرفت و این اتفاق نیفتاد .البته این را هم مدنظر داش��ته باش��ید که
این موضوع فقط شامل کتابهای آموزشی نمیشد و سایر کتابها در حوزههای
فرهنگی ،مذهبی و ...نیز میشد که در پک مورد نظر ما قرار میگرفتند .مثل
پکهای��ی که مثال روغن و برنج و رب گوج��ه فرنگی داخلش قرار میدادند
و اه��دا میکردند ،در این پکه��ای مدنظر ما هم کتاب قرار میدادند و اهدا
میکردند.
با توجه به تمام مس��ائلی که بیان کردید ش��ما به عنوان کس��ی که
س��الها در این عرصه فعالیت کردید ،آینده این حرف��ه را چطور ارزیابی
میکنید؟
م��ن آینده خوبی را نمیبینم .اول اینکه ناش��ران واقعا دچار ضعفهای مالی
هس��تند و آنطور که باید و ش��اید درآمدی ندارند که برایشان انگیزه بشود.
ناشران فعلی همگی آدمهای قدیمی هستند که کار دلی میکنند و شاید با
ان��دک درآم��دی که در این کار دارند ،کار را پیش ببرند ،تازه این هم تا یک
جایی اتفاق میافتد ،ولی برای تولید و اینکه درآمدزایی خیلی ضعیفی دارد
و متاس��فانه هیچ حمایت مطلوبی هم از این ماجرا صورت نمیگیرد حداقل
در ح��وزه تولید آینده خوبی در این حوزه نمیبینم؛ از آن طرف برای خرید
کتابها هم باز آینده خوبی نمیبینم چون متاسفانه فرهنگسازی بابت کتاب
و کتابخوان��ی و مطالعه وجود ندارد یعنی هیچ کار نتیجه بخش��ی نمیبینم،
ش��اید مثال در دو تا گزارش عملکرد آماری ارائه ش��ود ام��ا واقعا هیچ مورد
مثبتی اتفاق نمیافتد.

