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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	
گاهی	جامعه	 انتشار	اندیشه	ها	برای	باال	رفتن	آ
افکار	 تمامی	 میان	 از	 بهترین	سخن	 انتخاب	 و	
بوده	 توجه	 م��ورد	 ه��م��واره	 انسان	ها،	 میان	 در	
است.	یکی	از	قدیمی	ترین	ابزارهای	ارتباطی	در	
جوامع	 در	 همواره	 که	 است	 کتاب	 رابطه،		 این	
را	 آموزشی	 و	 فرهنگی	 معنوی،	 مفاهیم	 انسانی	
مفاهیم،	 ای��ن	 کنار	 در	 کتاب	 ام��ا	 دربرمی	گیرد،	
مشروع	 اقتصادی	 و	 صنعتی	 جنبه	های	 دارای	

بازار	نیز	هست.	
فرهنگی	 تأثیر	 یعنی	 ع��ام��ل	 دو	 ای��ن	 ک	 اش��ت��را
و	ع��الی��ق	اق��ت��ص��ادی،	در	ن��ظ��ام	پ��ی��چ��ی��ده	ای	از	
ب��ه	نظر	 ن��اس��ازگ��ار	 ک��ه	ممکن	اس���ت	 پ��ارام��ت��ره��ا	
عالِم	 و	 نشر	 توسعه	 می	رسد.	 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��اب	ف��روش	و	 ن��اش��ر،	چ��اپ��گ��ر،	پ��خ��ش	ک��ن��ن��ده،	

خواننده	صورت	می	گیرد.	
گی	های	 ویژ داشتن	 عین	 در	 کتاب	 حال	 هر	 به	
که	در	 کاالی	اقتصادی	نیز	هست	 فرهنگی،	یک	
تولید،	تابع	شرایط	و	محدودیت	های	اقتصادی	
س��ازوک��اره��ای	 باید	 آن	 پیشرفت	 ب��رای	 و	 اس��ت	
کم	بر	آن	را	شناخت	تا	بتوان	آن	را	 اقتصادی	حا
کرد.	 تبدیل	به	یک	صنعت	پایدار	و	پویا	تبدیل	
بتواند	 که	 اس��ت	 آن	 بر	 مقاله	 ای��ن	 در	 نگارنده	
کتب	چاپی	را	برای	 آشنایی	اولیه	با	اقتصاد	نشر	

خواننده،	فراهم	آورد.	
اقتصاد فرهنگ

روش	ه��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��ی	پ��ردازد.	 ش��ده	
خویش،	تقریبًا	در	تمامی	شئون	زندگی	انسان	ها	
که	فرهنگ	نیز	از	این	قاعده	مستثنی	 مؤثر	است	

نیست.	

ب���ر	اس���اس	 م����ی	ت����وان	 را	 ف��ره��ن��گ��ی	 ک����االه����ای	
کرد؛	از	جمله	این	 گی	های	معین	آن	ها	بیان	 ویژ
کاالها	خالقیت	وجود	 که	در	تولید	این	 واقعیت	
گی،	 کاالها	مجسم	کننده	شکلی	از	ویژ دارد	و	این	
نمادین	 معنایی	 و	 هستند	 ف��ک��ری	 کیفیت	 و	
گی	هاى	 ویژ فرهنگ	 	)1391 )مطلبی،	 دارن���د.	
مطالعات	 در	 آن	ه��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	 آن	ها	

مواجه	می	سازد.	
	یا	خدمات	 کاال فعالیت	های	فرهنگی،	به	تولید	
فرهنگ،	 اق��ت��ص��اد	 و	 م��ی	ش��ون��د	 منجر	 فرهنگی	
استفاده	از	سازوکارهاى	اقتصادى	براى	مطالعه	
که	 کاالها	و	خدمات	فرهنگی	است.	همان	طور	
فرهنگ	 »اق��ت��ص��اد	 گفته	اند:	 منگر	 و	 گینزبرگ	
از	ی��ک	ط���رف	ب��ه	ب��ررس��ی	و	ش��ن��اس��ای��ی	ع��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	
فعالیت	های	فرهنگی	می	پردازد	و	از	سوی	دیگر	
تأثیر	و	سهم	فعالیت	های	فرهنگی	را	در	سیستم	
اقتصادی	یک	جامعه	بررسی	و	تعیین	می	کند«.	

)نقل	در	مطلبی،	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	
بخش	هاى	تولید	)چاپ	و	نشر(،	عرضه	و	فروش	
ک��ه	عناصر	 ک��ت��اب(	و	مصرف	م��ی	دان��د	 )ت��ج��ارت	
و	 توزیع	 تولید،	 فرایند	 در	 زی��ادى	 گ��روه	ه��ای	 و	
مصرف	یك	کتاب	نقش	ایفا	می	کنند	که	به	فراخور	
کشورها،	هر	بخش	می	تواند	نقش	 وضعیت	نشر	
کم	رنگ	داشته	باشند.	 بسیار	پررنگ	و	یا	بسیار	
دارن��د	 ق��رار	 محتوا	 تولیدکنندگان	 ط��رف	 یك	 در	
که	به	عنوان	اولین	حلقه	این	فرایند	نقش	ایفا	
کتاب	 نشر	 امکان	 آن	ها	 بدون	 	 عماًل و	 می	کنند	
فراهم	نیست.	در	مرکز	این	فرایند	ناشر	قرار	دارد	
خالقان	 فکرى	 محصول	 خ��ود،	 مدیریت	 با	 که	
کمیابی	چون	سرمایه،	نیروى	 محتوا	را	با	منابع	
کار،	مواد	اولیه	و	نظایر	آن	در	هم	می	آمیزد	تا	اثر	
تولید	و	از	طریق	بازار	عرضه	شود.	در	طرف	دیگر	
مصرف	کنندگان	قرار	دارند	که	همه	تالش	ها	براى	
سرگرمی	 و	 اطالعاتی	 نیازهاى	 به	 پاسخگویی	
	این	 آن	ه��ا	ص��ورت	می	گیرد	و	ب��دون	آن	ه��ا	عماًل
بین	 این	 در	 اما	 نمی	رسد.	 سرانجام	 به	 فرایند	
کز	 مرا از	عمده	فروشان،	 حلقه	واسطی	متشکل	
ناشر	 بین	 و...	 پست	 خدمات	 ف��روش،	 و	 توزیع	
که	 دارد	 و	مصرف	کننده	وجود	 تولیدشده	 اثر	 و	
نقش	بسیار	مهمی	در	فرایند	به	ثمر	رسیدن	یك	
که	 کتاب	و	تأثیرگذارى	فکر	و	اندیشه	مؤلف	دارد	
بین	 درستی	 ارتباط	 مواقع	 بیشتر	 در	 متأسفانه	
مؤلفان(،	 )گ���روه	 محتوا	 خالقان	 و	 بخش	 ای��ن	
ناشران	و	مصرف	کنندگان	برقرار	نیست	و	همین	
کشورهاى	 مسأله،	مشکل	اصلی	نشر	بسیارى	از	

در	حال	توسعه	است.	
اقتصادى	 فعالیتی	 کتاب	 تولید	 دیگر	 سویی	 از	
م��ح��س��وب	م��ی	ش��ود	و	ع���دم	ت��وج��ه	اس��اس��ی	به	
	تولید	و	 مکانیزم	ها	و	سازوکارهاى	اقتصادى	عماًل
مصرف	آن	را	با	مشکالتی	مواجه	می	کند.	بنابراین	

	»اقتصاد	فرهنگ	از	یک	
طرف	به	بررسی	و	شناسایی	

عوامل	اقتصادی	مؤثر	بر	
عرضه،	تولید،	توزیع،	تقاضا،	

مصرف،	قیمت،	شرایط	
بازار	و	عوامل	تولید	)نیروی	

کار،	سرمایه،	تجهیزات	و	
امکانات(	فعالیت	های	
فرهنگی	می	پردازد	و	از	

سوی	دیگر	تأثیر	و	سهم	
فعالیت	های	فرهنگی	را	

در	سیستم	اقتصادی	یک	
جامعه	بررسی	و	تعیین	

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

کند.	 کارایی	به	حیات	خود	ادامه	دهد	و	رشد	
چگونگی	 دان����ش	 م���ی	ت���وان	 را	 ن��ش��ر	 اق��ت��ص��اد	
کمیاب	جهت	 کارای	ناشران	از	منابع	 استفاده	
کتاب	و	توزیع	و	مصرف	آن	در	بین	اقشار	 تولید	
کرد.	در	واقع	اقتصاد	نشر	 مختلف	جامعه	تعریف	
چگونه	 ناشران	 که	 م��ی	پ��ردازد	 موضوع	 این	 به	
و	 خواسته	ها	 م��وج��ود،	 منابع	 از	 بهره	گیری	 ب��ا	
را	 جامعه	 سرگرم	کننده	 و	 اط��الع��ات��ی	 ن��ی��ازه��ای	
در	 مؤثر	 عوامل	 علم	 ای��ن	 و	 می	سازند	 ب���رآورده	
برای	 را	 تولیدات	 این	 تخصیص	 و	 کتاب	 تولید	

مصرف	بررسی	می	کند.	
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��ه	به	 ب��ا	 ک��ت��اب،	 م��ق��ول��ه	ای	فرهنگی	چ��ون	
شاید	 دارد،	 وج��ود	 آن	 ب��ه	 نسبت	 ک��ه	 ذهنیتی	
چ���ن���دان	اص���ول���ی	و	خ��وش��ای��ن��د	ب���ه	ن��ظ��ر	ن��رس��د	
ک���االه���ا	ت��م��ام	 ک��ت��اب	ن��ی��ز	ه��م��ان��ن��د	س��ای��ر	 ول���ی	
و	 را	طی	می	کند	 توزیع	و	مصرف	 تولید،	 مراحل	
هزینه	های	عوامل	هر	بخش	بر	قیمت	تمام	شده	
مصرف	کننده	 به	 نهایت	 در	 و	 م��ی	گ��ذارد	 اث��ر	 آن	

تحمیل	می	شود.	)رضایی،	1381،	ص	70(
ویژگی	های	عمده	ای	که	کتاب	را	به	عنوان	کاالیی	
مطرح	 متقاضی	 و	 تولیدکننده	 ن��زد	 در	 خ��اص	
کتاب	هم	اثر	می	گذارند	و	توجه	 می	کنند	و	بر	بازار	
به	آن	ها	ضرورت	دارد	تا	انگیزه	های	انتفاعی	تمام	

عوامل	را	فعال	نگاه	دارد،	عبارتند	از:	
1.	از	نیازهای	ضروری	محسوب	نمی	شود.	

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

تخصص	 و	 س��واد	 میزان	 به	 کتاب	 تقاضای	 	.3
افراد	جامعه	بستگی	دارد.	

در	 بسزایی	 نقش	 اط��الع	رس��ان��ی	 و	 تبلیغات	 	.4
کتاب	دارد.	 شناسایی	و	ایجاد	تقاضای	

کاالی	مستقل	است.	 کتاب	یک	 5.	هر	عنوان	
هر	 سیاسی	 و	 اجتماعی	 اقتصادی،	 شرایط	 	.6
کتاب	اثرگذار	 جامعه	بر	نوع	و	میزان	درخواست	

است.	

ب���ر	ع���ن���وان	ه���ا،	 ن��س��ب��ی	ج��م��ع��ی��ت	 ت��رک��ی��ب	 	.7
موضوعات	و	تقاضای	مؤثر	آن	اثرگذار	است.	

است،	 انتقال	 قابل	 و	 ماندگار	 کاالیی	 کتاب	 	.8
کاالی	مصرفی	صرف	 از	یک	 را	 آن	 که	 به	طوری	

خارج	می	کند.	)رضایی،	1381،	ص	84(

	و	یا	ارائه	 کاال هدف	هر	فعالیت	اقتصادی،	تولید	
کاالهای	اقتصادی	را	می	توان	از	 خدمات	است؛	
نظر	ماهیت	و	منبع	تخصیص	منابع	به	دو	دسته	
کرد.	 کاالهای	عمومی	و	خصوص	تقسیم	 عمده	
کاالهای	خصوصی	کاالهایی	هستند	که	از	طریق	
کاالهای	 ولی	 ارائه	هستند،	 قابل	 بازار	 سیستم	
ب��ازار	 سیستم	 ک��ه	 هستند	 ک��االه��ای��ی	 عمومی	
خصوصی	در	توزیع	آن	ها	ناتوان	است.	مکانیزم	
که	 ک��ن��د	 ب����ازار	زم��ان��ی	م��ی	ت��وان��د	درس���ت	ع��م��ل	
	یا	خدمات،	و	قابلیت	 کاال امکان	تفکیك	منافع	
تخصیص	این	منابع	وجود	داشته	باشد.	)لستر	
کاالهاى	خصوصی	را	 کوهلر،	1389،	ص	252(	 و	
که	از	سوى	شخصی	مصرف،	و	 کاالیی	می	دانند	
می	شود.	 همان	شخص	 عاید	 آن،	 اولیه	 منافع	
تهیه	 اف��زای��ش	رضایت	شخصی	 ب��راى	 	 ک��اال ای��ن	
می	شود	و	تنها	خریداران	از	آن	بهره	مند	خواهند	
دارا	 نیز	 را	 محروم	سازى	 گی	 ویژ ک��اال	 ای��ن	 ش��د.	

اعمال	مسائل	اقتصادی	
در	مقوله	ای	فرهنگی	
کتاب،	با	توجه	به	 چون	
که	نسبت	به	آن	 ذهنیتی	
وجود	دارد،	شاید	چندان	
اصولی	و	خوشایند	به	نظر	
کتاب	نیز	همانند	 نرسد	ولی	
کاالها	تمام	مراحل	 سایر	
تولید،	توزیع	و	مصرف	را	
طی	می	کند	و	هزینه	های	
عوامل	هر	بخش	بر	قیمت	
تمام	شده	آن	اثر	می	گذارد	و	
در	نهایت	به	مصرف	کننده	
تحمیل	می	شود.
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گروه	مورد	 گر	توسط	یك	شخص	یا	 است؛	یعنی	ا
گ��ی��رد،	ب��راى	اس��ت��ف��اده	هم	زمان	 اس��ت��ف��اده	ق��رار	
دی��گ��ران	در	دس��ت��رس	ن��خ��واه��د	ب��ود	و	دی��گ��ران	
	م��ح��روم	خ��واه��ن��د	ش��د.	 ک���اال ب��ه	راح��ت��ی	از	آن	
کاالهایی	 کاالى	عمومی	را	 ساموئلسن	و	هاوس	
به	 آن	ها	 گسترش	خدمات	 هزینه	 که	 می	نامند	
است	 غیرممکن	 و	 اس��ت	 صفر	 اضافی،	 ف��رد	 یك	
مستثنی	 آن	ه��ا	 از	 بهره	مندى	 از	 را	 شخصی	 که	
کاالى	عمومی	ممکن	است	 ساخت.	به	عبارتی	
استفاده	 زیادى	 افراد	 از	سوى	 به	طور	هم	زمان	
مشترك	 ب��ه	ط��ور	 را	 آن	 م���ی	ت���وان	 ی��ع��ن��ی	 ش����ود،	
استفاده	 با	 	 ک��اال ای��ن	 هم	چنین	 ک��رد.	 استفاده	

از	س��وى	یك	 اس��ت��ف��اده	 ن��م��ی	ش��ود،	یعنی	 ت��م��ام	
کاهش	 را	 دیگران	 براى	 موجود	 مقدار	 شخص،	

نمی	دهد.	
کاالی عمومی کتاب به عنوان 

کاالیی	 عنوان	 به	 می	تواند	 زیر	 دالیل	 به	 کتاب	
عمومی	تلقی	شود:

کاهش	 در	 کتاب	 مطالعه	 از	 حاصل	 منافع	 	.1
گاهی	اجتماعی	و	 بزه	های	اجتماعی	و	افزایش	آ

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

جامعه	بسیار	مهم	است.
به	 انتقال	 قابل	 دانش	 و	 علوم	 به	 3.	دسترسی	
ارزش	 دارای	 میراث،	 عنوان	 به	 آتی	 نسل	های	

اجتماعی	فراوان	است.
ترجمه	 طریق	 از	 فرهنگ	ها	 دیگر	 با	 ارتباط	 	.4

و....	

کاهش	سودمندی	آن	 5.	استفاده	از	آن	بدون	
برای	مالک	اصلی	امکان	پذیر	است.	

کاالی خصوصی کتاب به عنوان 
کاالیی	 عنوان	 به	 می	تواند	 زیر	 دالیل	 به	 کتاب	

خصوصی	تلقی	شود:
شکل	 به	 دسترسی	 از	 اف��راد	 ساختن	 محروم	 	.1
ابراز	شده	اطالعات	از	طریق	قوانین	حق	مؤلف	

امکان	پذیر	است.	
اطالعات	 اش��اع��ه	 و	 دادن	 ق��رار	 دس��ت��رس	 در	 	.2
ب���ازار	خرید	و	ف��روش	 ک��ه	در	 ک��االی��ی	 ب��ه	ع��ن��وان	
می	شود،	بر	اساس	اولویت	های	مصرف	کنندگان	
کوهلر،	1389،	 خاص	امکان	پذیر	است.	)لستر	و	

ص	255(
هم خصوصی، هم عمومی

کاالی	 یک	 و	 ک��االی	خصوصی	 یک	 توأمًا	 کتاب	
عمومی	است	و	دارای	آثار	مثبت	خارجی	باالیی	
اقتصادی	 بررسی	های	 از	 صرف	نظر	 ل��ذا	 اس��ت؛	
دولت	 از	سوی	 توجهی	 قابل	 مبالغ	 هر	سال	 در	
ک��م��ک	م���ی	ش���ود.	ب��ا	ت��وج��ه	به	 ب��ه	صنعت	ن��ش��ر	
تولید	و	مصرف	 گر	 ا که	مطرح	شد،	 ویژگی	هایی	
	بر	عهده	عرضه	و	تقاضا	گذاشته	شود،	 کتاب	کاماًل
و	 ناشر	 عهده	 بر	 	 کاماًل آن	 تهیه	 و	 تولید	 هزینه	
خریدار	آن	خواهد	بود؛	اما	فواید	ناشی	از	مصرف	
آن	فقط	به	خواننده	اش	تعلق	نمی	گیرد.	به	بیان	
گونه	فایده	دارد؛	فایده	 کتاب	دو	 دیگر،	خواندن	
و	 معلومات	 )افزایش	سطح	 و	خصوصی	 درون��ی	
بیرونی	 فایده	 و	 کتاب(	 خواننده	 توانایی	های	
کاهش	 و	 عمومی	 دانایی	 )افزایش	 اجتماعی	 و	
م��ورد	 در	 م��ض��ر(.	 ه��ای	 از	سرگرمی	 ناشی	 ج��رای��م	
گروه	می	پردازند	ولی	فواید	را	 کتاب	هزینه	را	یك	
آن	که	 برای	 اقتصاد	 نظر	 از	 می	برند.	 کثیری	 گروه	
که	از	منافع	 کارایی	برآورده	شود،	باید	آنان	 شرط	
هزینه	های	 تأمین	 در	 می	شوند،	 برخوردار	 امری	

آن	نیز	مشارکت	داشته	باشند.
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	 نمی	شود	
در	 که	حتی	 دارن��د	 آن	دخالت	 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	 کتاب	توأمًا	یک	
کاالی	 خصوصی	و	یک	

عمومی	است	و	دارای	آثار	
مثبت	خارجی	باالیی	است؛	
لذا	صرف	نظر	از	بررسی	های	
اقتصادی	در	هر	سال	مبالغ	

قابل	توجهی	از	سوی	
کمک	 دولت	به	صنعت	نشر	

می	شود.
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این	 اس���اس	 ب��ر	 نشر	 صنعت	 تحلیل	 در	 البته	
دسته	از	عوامل	مشکالتی	وجود	دارد؛	از	جمله	
گزارش	آن	ها	برخالف	عوامل	 این	که	تشخیص	و	
همانند	 که	 چرا	 است	 دش��وار	 اقتصادی،	 صرفًا	
عوامل	اقتصادی،	قابلیت	تبدیل	به	آمار	و	ارقام	

را	ندارند.	
بنابراین	در	اقتصاد	نشر	عوامل	مختلف	زیادى	
نقش	 غیراقتصادى	 و	 اقتصادى	 عوامل	 از	 اعم	
بخش	 دو	 در	 اقتصادى	 عوامل	 می	کنند.	 ایفا	
و	 ع��رض��ه	 ب��ر	 ک��ه	 م��ی	ش��ود:	یکی	عواملی	 م��ط��رح	
تقاضا	مؤثرند	و	دیگر	عوامل	اجتماعی،	فرهنگی	

و	سیاسی	تأثیرگذار	بر	اقتصاد.	
که	پیش	از	این	مطرح	شد،	اقتصاد	 هما	ن	طور	
کتاب	و	 کتاب	به	مطالعه	عرضه	و	تقاضاى	 نشر	
بهتر	 پس	 می	پردازد.	 آن	ها	 بر	 تأثیرگذار	 عوامل	
است	در	آغاز،	عوامل	اقتصادى	مؤثر	بر	عرضه	و	
سپس	تقاضا	بررسی	و	سپس	سایر	عوامل	مورد	

گیرد.	 مطالعه	قرار	
1. عوامل مؤثر بر عرضه

قیمت	 و	 کاال	 قیمت	 بر	 ه	 تولید،	عالو	 فرایند	 در	
دی��گ��رى	دخیل	 مختلف	 ع��وام��ل	 اول��ی��ه،	 م���واد	
ک���ه	م���ی	ت���وان	ب���ه	س��ط��ح	ت��ک��ن��ول��وژى	 ه��س��ت��ن��د	
در	 انتظار	 مورد	 قیمت	 و	 عرضه	کننده	 انتخابی	
کرد.	در	ادامه،	عوامل	 آینده،	و	نظایر	آن	اشاره	

تأثیرگذار	بر	عرضه	مورد	بحث	قرار	می	گیرند:
کتاب  قیمت 

کاال	و	قیمت	آن		–به	شرط	 بین	مقدار	عرضه	یك	
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	
کاهش	یابد،	 کاال	 گر	قیمت	 می	یابد	و	بالعکس،	ا
اقتصاددانان	 می	یابد.	 کاهش	 ک��اال	 آن	 عرضه	
مطالعات	 می	گویند.	 مستقیم	 راب��ط��ه	 ای��ن	 ب��ه	
قانون	عرضه	در	 مطلبی	)1390(	نشان	می	دهد	
کتاب	 کتاب	هم	ص��ادق	اس��ت.	در	ح��وزه	 ح��وزه	
کاالها،	تولیدکنندگان	هر	چقدر	 نیز	مانند	سایر	
جامعه	پذیرش	قیمت	باالترى	را	داشته	باشند،	
اقدام	به	تولید	بیشترى	می	کنند،	هر	چند	تأثیر	
سایر	 از	 کمتر	 ک��ت��اب	 ع��رض��ه	 م��ی��زان	 در	 قیمت	
کاالها	است	و	عوامل	دیگرى	نیز	تأثیر	عمده	اى	
کمتر	از	قیمت	نباشد	 که	شاید	تأثیر	آن	ها	 دارند	

و	در	ادامه	به	آن	ها	خواهیم	پرداخت.	
2-1. قیمت عوامل تولید )هزینه تولید(

قیمت	 گ��ر	 ا عوامل،	 ب��ودن	سایر	 ثابت	 ف��رض	 به	
هزینه	 تغییر	 باعث	 کند،	 تغییر	 تولید	 ع��وام��ل	
جابه	جایی	 و	 عرضه	 تغییر	 نتیجه،	 در	 و	 تولید	
ب��ازار،	 قیمت	 ب��ر	 اف���زون	 بنابراین	 م��ی	ش��ود.	 آن	
تولید	 ب���ازار	 ب��ر	 ج��ری��ان،	 در	 ن��ه��اده	ه��ای	 هزینه	
گر	قیمت	مواد	 ا یا	خدمت	مؤثر	است.	 	 کاال یك	
تأثیر	 تولید	 ع��وام��ل	 قیمتی	 ن��وس��ان��ات	 و	 اول��ی��ه	
که	 به	طورى	 م��ی	گ��ذارد،	 کتاب	 عرضه	 بر	 منفی	
که	به	 در	فصولی	از	سال	و	در	ماه	هایی	از	سال	
مقوا،	 کاغذ،	 ب��راى	 تقاضا	 میزان	 مختلف	 علل	
افزایش	 صحافی	 و	 چاپ	 و	 لیتوگرافی	 امکانات	
این	 قیمت	 انتخابات(،	 ای��ام	 در	 	 )مثاًل می	یابد	
اقالم	و	خدمات	به	صورت	مقطعی	باال	می	رود	و	
ناشران	 سوى	 از	 کتاب	 عرضه	 بر	 مسأله	 همین	

تأثیر	منفی	می	گذارد.	
کتاب 3-1. انتظار از آینده و میزان استقبال از 

از	عوامل	 کتاب	شاید	بتوان	یکی	 در	حوزه	نشر	
مهم	در	خصوص	میزان	تولید	و	عرضه	را	انتظار	
شده	 تولید	 کتاب	 از	 استقبال	 م��ی��زان	 از	 ناشر	
است	 این	مسأله	ممکن	 که	 دانست،	 آینده	 در	
تحت	تأثیر	عوامل	سیاسی،	فرهنگی	و	اجتماعی	
	برگزاری	انتخابات	در	آینده	و	انتشار	 باشد.	مثاًل
و	 ک��م	 ح��ا ح��زب	ه��ای	 از	 یکی	 علیه	 ی��ا	 ل��ه	 کتابی	
و	 میزان	عرضه	 بر	 انتخابات	 زمان	 در	 آن	 توزیع	
تولید	اثر	نقش	مهمی	دارد	و	ممکن	است	ناشر	
هر	چند	در	وضعیت	تولید،	فروش	زیادی	برای	
در	 ف��روش	 به	 امید	 ولی	 نیست	 متصور	 اثر	خود	
کند.	 زمان	آینده،	او	را	به	عرضه	بیشتر	اثر	ترغیب	

4-1. پیشرفت فناوری 
زندگی	 در	 که	 اس��ت	 عواملی	 جمله	 از	 ف��ن��اوری	
بشر	نقش	زیادی	ایفا	می	کند.	پیشرفت	فناوری	
داشته	 اث��ر	 می	تواند	 خدمات	 و	 ک��اال	 عرضه	 در	
استفاده	 معنای	 ب��ه	 ف��ن��اوری	 پیشرفت	 ب��اش��د.	
ک���ه	ب���ت���وان	با	 از	ی���ك	ف��رای��ن��د	ج��دی��د	ت��ول��ی��دی	
بیشتری	 محصول	 هزینه	ها،	 و	 نهاده	ها	 همان	
همان	 یا	 و	 ک��رده	 تولید	 قبلی	 روش	 به	 نسبت	
کمتری	 هزینه	 و	 نهاده	ها	 با	 را	 محصول	 مقدار	
در	 فناوری	 پیشرفت	 بنابراین،	 آورد.	 به	دست	
در	 می	تواند	 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��اوری	تغییر	 ک��ه	 ن��ی��ز،	زم��ان��ی	 ن��ش��ر	 در	ح���وزه	
می	کند،	بازار	عرضه	هم	تغییر	می	کند.	به	عنوان	
م��ث��ال،	ه��رگ��اه	ف��ن	ج��دی��دی	ب���رای	چ��اپ	اب��داع	
برای	چاپ	 کمتری	 مواد	 و	 کار	 نیروی	 که	 شود	
قیمتی	 سطح	 ه��ر	 در	 کتاب	 عرضه	 ب��اش��د،	 نیاز	
افزایش	می	یابد.	ماشین	آالت	مدرن	و	پیشرفته	
باعث	 روزآم���د	 صحافی	 دستگاه	هاى	 و	 چ��اپ،	
صرفه	جویی	در	هزینه	ها	و	افزایش	سرعت	تولید	
در	 شاغل	 انسانی	 نیروى	 از	 بهینه	 ب��ه��ره	ورى	 و	

حوزه	نشر	خواهد	شد.	
5-1. زیرساخت های نشر

زی��رس��اخ��ت	م��ن��اس��ب	ب���رای	ن��ش��ر،	ه��ر	س��ه	بعد	
دربر	می	گیرد.	 را	 »مصرف«	 و	 »توزیع«	 »تولید«،	
زیرساخت	هاى	 و	 ب��ودن	 مهیا	 صنعتی	 ه��ر	 در	
و	 تعیین	کننده	در	رشد	و	شکوفایی	 الزم،	نقش	
قاعده	 این	 از	 نیز	 نشر	 و	 بالندگی	آن	حوزه	دارد	
کلی،	زیرساخت	هاى	 مستثنی	نیست.	به	صورت	
ه��ر	ح����وزه	اى	را	م��ی	ت��وان	ب��ه	زی��رس��اخ��ت	ه��اى	

کرد.	 نرم	افزارى	و	سخت	افزارى	دسته	بندى	
زی��رس��اخ��ت	ه��اى	ن���رم	اف���زارى	ش��ام��ل	دان���ش	و	
مرتبط،	 مقررات	 و	 قوانین	 هم	چنین	 و	 گاهی	 آ
نهادها	 شامل	 سخت	افزارى	 زیرساخت	هاى	 و	
نشر(	 )سازمان	هاى	 نشر	 با	 مرتبط	 تشکیالت	 و	
ادام��ه	 در	 ک��ه	 م��ی	ش��ود	 آن	 نظایر	 و	 تجهیزات	

تشریح	می	شوند.	
6-1. عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

آن	 تولید	 و	 کتاب	 پیش	گفته،	 م���وارد	 ب��ر	 ع��الوه	
است	 زی��ادی	 غیراقتصادی	 عوامل	 تأثیر	 تحت	
دارن��د.	شکل	گیرى	 زیادی	 تأثیر	 آن	 بر	عرضه	 که	
ن��ه��اده��اى	اج��ت��م��اع��ی،	ت��وس��ع��ه	س��ط��ح	س���واد	و	
فرهنگی،	 مشارکت	 توسعه	 اجتماعی،	 تحوالت	
ارتباطات	فرهنگی	میان	رسانه	ها،	و	فرایندهای	
ک��ت��اب	)ن��ظ��ی��ر	ص���دور	م��ج��وز،	 م��رت��ب��ط	ب��ا	ت��ول��ی��د	
شابك،	 ص��دور	 انتشار،	 از	 پیش	 فهرست	نویسی	
کتاب،	 صدور	اعالم	وصول	و	نظایر	آن(،	ممیزی	
و...	 شده	 وضع	 قوانین	 و	 دولتی	 حمایت	های	

کتاب	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهند.	 عرضه	
و	مصرف	 ت��وزی��ع	 ت��ول��ی��د،	 در	 درگ��ی��ر	 ن��ه��اده��اى	
ک��ت��اب	م��ی	ت��وان��ن��د	ات��ح��ادی��ه	ن���اش���ران،	صنعت	
کتابخانه	ها،	 کتاب،	 باشگاه	 چ��اپ��خ��ان��ه	داران،	

باشند.	 آن	ها	 مانند	 و	 پخش	کنندگان	 اتحادیه	
منافع	 از	 ف��ع��االن��ه	 ک��ه	 ات��ح��ادی��ه	ه��ای��ی	 وج����ود	
موجب	 کنند،	 ج��ان��ب��دارى	 نشر	 ح���وزه	 صنفی	
صنعت	 در	 م��ؤث��ر	 و	 جمعی	 تصمیم	گیری	هاى	
مربوط	 گون	 گونا خدمات	 وجود	 می	شود.	 نشر	
اخذ	 خدمات	 پستی،	 خدمات	 مثل	 کتاب،	 به	
کتابخانه	و	تحویل	آن	به	خوانندگان	یا	 کتاب	از	
کتاب	میان	نهادهاى	آموزشی،	 خدمات	توزیع	
نشر	 اقتصاد	 به	 غیرمستقیم	 و	 مستقیم	 به	طور	
خدماتی	 چنین	 ای���ران	 در	 ول��ی	 می	کنند	 کمك	

به	صورت	پیوسته	و	مؤثر	عرضه	نمی	شوند.
درآم��د،	 هم	چنین	 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	
می	شوند.	 محسوب	 ای���ران(	 جمله	 )از	 توسعه	
افراد،	 باشد،	 باالتر	 هر	قدر	سطح	درآمد	جامعه	
می	رود	 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	

کتاب	اختصاص	دهند.	 مطالعه	
اقتصاد	نشر	در	صورتی	می	تواند	مستقل	و	سرپا	
فرهنگی	 کاالهاى	 مصرف	 و	 فرهنگ	 که	 باشد	
نیز	مستلزم	 ت���وده	ای	ش��دن	 »ت����وده	ای«	ش��ود.	
چرخه	اطالعات	در	میان	مردم	و	دغدغه	تولید	
پاسخ	 بر	 ع��الوه	 ن��اش��ران	 اس��ت.	 عامه	پسند	 آث��ار	
براى	 باید	 فکر،	 اه��ل	 و	 نخبه	 قشر	 نیازهاى	 به	
که	فرصت	 زم��ان	هایی	 م��ردم	در	 ت��وده	 مطالعه	
کسی	یا	اتوبوس(	 دارند	و	تمرکز	ندارند	)داخل	تا
که	 کنند	 و	نیز	اوقات	فراغت	آنان،	موادى	تهیه	
توجه	 این	دغدغه	 به	 کمتر	 ایران	 در	 متأسفانه	

نشان	داده	شده	است.	
ک���ه	ه��رچ��ن��د	م��ن��اس��ب��ات	 ک���االی���ی	اس���ت	 ک��ت��اب	
ک��االی��ی	 اق��ت��ص��ادی	در	آن	دخ��ی��ل	اس���ت	ول���ی	
به	 ب���اال.	 اجتماعی	 منفعت	 ب��ا	 اس���ت،	 عمومی	
ک��ش��وره��ای	دن��ی��ا	به	 ه��م��ی��ن	دل��ی��ل	در	ت��م��ام	
قرار	 دول��ت	 حمایت	 م��ورد	 مختلف	 شکل	هاى	
قالب	های	 در	 نشر	 از	 دول��ت	 حمایت	 می	گیرد.	
بخش	های	 در	 ک��ه	 اس��ت	 ان��ج��ام	 قابل	 مختلف	

بعدی	به	آن	پرداخته	شده	است.	
عرضه	 فرایند	 در	 مؤثر	 عوامل	 مهم	ترین	 از	 یکی	
مرتبط	 گیر	 دست	وپا فرایندهاى	 کاهش	 کتاب،	
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با	 مرتبط	 فرایند	 هرچه	 اس��ت؛	 کتاب	 عرضه	 با	
انتشار،	 از	 پیش	 فهرست	نویسی	 مجوز،	 ص��دور	
از	 اع��الم	وص��ول	و	مهم	تر	 ص��دور	شابك،	ص��دور	
کتاب	سهل	و	آسان	باشد،	عرضه	 همه	ممیزی	
فرایندها	 ای��ن	 چقدر	 ه��ر	 و	 اس��ت	 بیشتر	 کتاب	
عرضه	 باشد،	 داشته	 بیشترى	 پیچیدگی	های	

کتاب	با	مشکالت	بیشترى	همراه	خواهد	بود.	
کتاب  2. عوامل مؤثر بر تقاضای 

گرفتن	 گاه	مؤسسه	های	نشر،	با	در	نظر	 مدیران	آ
نیازها،	عالئق	و	تمایل	مصرف	کنندگان	به	خرید،	
کتاب	ها	 ب���رای	 مصرف	کنندگان	 ک��ه	 ارزش���ی	 و	
در	 می	گیرند.	 کتاب	 انتشار	 به	 تصمیم	 قائلند،	
مصرف	کنندگان	 ک��ه	 ن��ی��روه��ای��ی	 ه��م��ان	 واق���ع	
م��دی��ران	 دارن����د،	 خ��ود	 تأثیر	 تحت	 را	 ک��ت��اب	ه��ا	
مؤسسه	انتشاراتی	را	نیز	به	هنگام	تصمیم	گیری	

برای	نشر	یك	اثر	تحت	تأثیر	قرار	می	دهند.	
م��ی��ان	چند	 از	 م���ی	خ���واه���د	 ن��اش��ر	 ک���ه	 زم���ان���ی	
اس��اس	 ب��ر	 برگزیند،	 نشر	 ب��رای	 را	 کتابی	 ک��ت��اب،	
مالحظات	اقتصادی	ناشی	از	ارزش	و	مطلوبیت	
که	تولیدکننده	 تصمیم	گیری	می	کند.	همان	طور	
م��ط��ل��وب��ی��ت	 و	 ارزش	 ک���االی���ی	 ه���ر	 ت��ول��ی��د	 در	
می	گیرند،	 نظر	 در	 را	 مصرف	کننده	 نظر	 م���ورد	
هنگام	 در	 ک��اال	 ارزش	 ب��ه	 نیز	 مصرف	کنندگان	
ویژه	اى	می	کنند	 توجه	 براى	خرید	 آن	 انتخاب	
که	این	ارزش	و	مطلوبیت	از	سوى	مصرف	کننده	
یك	 ب��راى	 زم��ان	ه��ای	مختلف	 در	 اس��ت	 ممکن	
تحت	 تصمیم	گیرى	 ای��ن	 ب��اش��د.	 متفاوت	 ک��اال	
عنوان	»نظریه	مصرف	کننده«	مورد	مطالعه	قرار	
می	گیرد.	در	ادامه،	هر	یك	از	عوامل	تعیین	کننده	

تقاضا	مورد	بررسی	قرار	می	گیرند.	
کتاب  1-2. قیمت 

عامل	 مهم	ترین	 حالت	ها،	 بیشتر	 در	 و	 اولین	
م��ورد	 ک���االی	 »ق��ی��م��ت«	 ت��ق��اض��ا،	 تعیین	کننده	
مطالعه	است.	طبق	قانون	تقاضا،	مقدار	تقاضا	
با	قیمت	به	طور	معکوس	تغییر	می	کند.	به	عبارتی	
تقاضا	 کند،	 پیدا	 کاهش	 کاالیی	 قیمت	 وقتی	
کاالیی	 قیمت	 گ��ر	 ا و	 می	یابد	 افزایش	 آن	 ب��رای	
می	یابد.	 کاهش	 آن	 ب��رای	 تقاضا	 یابد،	 افزایش	
پس	رابطه	معکوسی	بین	قیمت	و	مقدار	تقاضا	
گفته	 ت��ق��اض��ا«	 »ق��ان��ون	 آن	 ب��ه	 ک��ه	 وج���ود	دارد	
مصرف	کنندگان	 بر	 ه	 عالو	 رابطه	 این	 می	شود.	

کل	تقاضاى	موجود	در	بازار	و	 انفرادى،	در	مورد	
به	عبارتی	مجموعه	مصرف	کنندگان	نیز	صادق	
کیفیت	 کاهش	 کتاب	-بدون	 گر	قیمت	 است.	ا
کتاب	های	خریداری	 کتاب– کاهش	یابد،	تعداد	
شده	از	سوی	خریداران	افزایش	خواهد	یافت	و	
خریدها	 تعداد	 یابد،	 افزایش	 کتاب	 قیمت	 گر	 ا
کاهش	قیمت	 کاهش	می	یابد	و	این	افزایش	و	یا	
کل	تقاضای	بازار	تأثیر	مستقیم	دارد.	 کتاب،	در	

2-2. تغییر درآمد مصرف کننده 
مهم	ترین	 از	 ک��ه	 تعیین	کننده	 ع��ام��ل	 دوم��ی��ن	
ع���وام���ل	ش���م���رده	م���ی	ش���ود،	»درآم������د	پ��ول��ی«	
افراد	 تمامی	 ب��رای	 تقریبًا	 اس��ت.	 مصرف	کننده	
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	 مرتفع	تر	 تقاضا	 منحنی	 یعنی	
از	بعد	 ب��ه	ط��رف	راس���ت	میل	خ��واه��د	داش���ت.	
قدرت	 بر	 خانواده	ها	 درآم��د	 میزان	 اقتصادى،	
کتاب	تأثیر	خواهد	داشت.	هرچه	قیمت	 خرید	
کم	 حا اق��ت��ص��ادى	 ش��رای��ط	 و	 باشد	 کمتر	 کتاب	
در	 کمترى	 هزینه	 با	 کتاب	 که	 باشد	 به	گونه	اى	
گیرد،	مصرف	کنندگان	 اختیار	مصرف	کننده	قرار	

گاه	مؤسسه	های	 مدیران	آ
گرفتن	 نشر،	با	در	نظر	
نیازها،	عالئق	و	تمایل	
مصرف	کنندگان	به	خرید،	و	
که	مصرف	کنندگان	 ارزشی	
کتاب	ها	قائلند،	 برای	
کتاب	 تصمیم	به	انتشار	
می	گیرند.	در	واقع	
که	 همان	نیروهایی	
کتاب	ها	 مصرف	کنندگان	
را	تحت	تأثیر	خود	دارند،	
مدیران	مؤسسه	انتشاراتی	
را	نیز	به	هنگام	تصمیم	گیری	
برای	نشر	یك	اثر	تحت	تأثیر	
قرار	می	دهند.	
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تورم	خود	در	افزایش	قیمت	
کاالهای	 کتاب	و	سایر	
اطالعاتی	مؤثر	است	و	

افزایش	قیمت	آن	ها،	تأثیر	
بسیار	منفی	بر	تقاضای	

مردم	خواهد	داشت.	
کتاب	در	ایران	 مصرف	کننده	

بیشتر	اقشار	متوسط	و	رو	
به	پایین	هستند	و	اولین	
که	از	سبد	هزینه	 چیزی	

آن	ها	در	یك	تورم	چشمگیر	
کتاب	 حذف	می	شود،	

است.	

بیشترى	خواهد	داشت.	
نامطلوب	 به	صورت	 نیز	 منابع	 تورم،	 شرایط	 در	
تخصیص	می		یابند.	یعنی	مردم	به	جای	این	که	
منابع	 خرید	 ص��رف	 را	 خ��ود	 ثابت	 نسبتًا	 درآم��د	
کنند،	ترجیح	 کتاب،	مجالت	و...	 اطالعاتی	نظیر	
را	صرف	 خ��ود	 درآم��ده��ای	 و	 منابع	 م��ی	ده��ن��د	
که	با	زندگی	 کنند	 کارهای	اساسی	و	ضروری	ترى	
کتاب	 خرید	 طبیعتًا	 و	 ارتباط	هستند	 در	 آن	ها	
قرار	 آخر	 اولویت	های	 و	سایر	منابع	فرهنگی	در	
و	 کتاب	 قیمت	 افزایش	 در	 خود	 تورم	 می	گیرد.	
افزایش	 و	 اس��ت	 مؤثر	 اطالعاتی	 کاالهای	 سایر	
قیمت	آن	ها،	تأثیر	بسیار	منفی	بر	تقاضای	مردم	
ای��ران	 در	 کتاب	 مصرف	کننده	 داش��ت.	 خواهد	
و	 هستند	 پایین	 به	 رو	 و	 متوسط	 اقشار	 بیشتر	
که	از	سبد	هزینه	آن	ها	در	یك	تورم	 اولین	چیزی	

کتاب	است.	 چشمگیر	حذف	می	شود،	

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	 می	کند.	 تغییر	 مختلف	 زم��ان	ه��ای	
شدت	عالقه	شخصی	برای	کاالیی،	طبیعتًا	سبب	
گر	 کاال	می	شود.	ا افزایش	تقاضای	وی	برای	آن	
برعکس	 شود،	 کم	 کاالیی	 برای	 عالقه	شخصی	
گ��ون��ی	ه��اى	 گ��ون��ا ای����ن	ح��ال��ت	پ��ی��ش	م���ی	آی���د.	
	نمایی	از	 کاال	معمواًل بی	توضیح	تقاضا	براى	یك	

تغییر	در	سالیق	مصرف	کنندگان	تلقی	می	شود.	
یا	 رم��ان	 که	 مصرف	کننده	اى	 مثال،	 عنوان	 به	
است	 نمی	کند،	ممکن	 را	مطالعه	 کتاب	خاصی	
یا	 همسایگانش	 دوستانش،	 که	 ش��ود	 متوجه	
گفت	وگو	درباره	 همکارانش	زمان	بیشترى	را	به	
کتاب	خاص	اختصاص	می	دهند.	 آن	رمان	و	یا	
این	مصرف	کننده	بالقوه،	ممکن	است	متقاضی	
تا	بتواند	در	این	 کتاب	خاص	شود	 یا	آن	 رمان	
کند.	لکن،	این	امر	نمی	تواند	 گفت	وگوها	شرکت	
تمایالت	 ک��ه	 ب��اش��د	 مسأله	 ای��ن	 ن��ش��ان	ده��ن��ده	
تقاضا	 اف��زای��ش	 ب��ر	 اجتماعی	 رش��د	 و	 فرهنگی	
گذاشته	است،	بلکه	افزایش	 براى	مطالعه	تأثیر	
مصرف	کننده	 سالیق	 تغییر	 از	 توصیفی	 تقاضا،	

کتاب	هایی	خاص	است.	 براى	آن	رمان	و	یا	
کاالهاى مرتبط ۴-۲. قیمت 

و	 جانشین	 )ک��االه��ای	 مرتبط	 ک��االه��ای	 قیمت	
کاال	 دو	 به	 وقتی	 اس��ت.	 چهارم	 عامل	 مکمل(	
که	قیمت	یکی،	باعث	 گفته	می	شود	 »جانشین«	
افزایش	در	مصرف	دیگری	شود.	به	عنوان	مثال	
کالس	هاى	آموزشی	و	 گر	هزینه	هاى	شرکت	در	 ا
یابد،	 افزایش	 مالحظه	اى	 قابل	 به	طور	 تقویتی	
به	جاى	 از	دانش	آموزان	ممکن	است	 بسیارى	
منتشرشده	 ک��ت��اب	ه��ای	 از	 ک���الس،	 در	 ش��رک��ت	

کند.	 کنکور	و	یا	تقویتی	استفاده	
برقرار	 مکمل	 کاالهای	 ب��رای	 رابطه	 این	 عکس	
افزایش	 کاالی	مکمل	 از	 یکی	 قیمت	 گر	 ا است.	
کاهش	 نیز	 مرتبط	 ک���االی	 ب���رای	 تقاضا	 ی��اب��د،	
براى	 که	 زب��ان	 کتاب	های	 	 مثاًل یافت؛	 خواهد	
استفاده	از	آن	ها	به	تهیه	یك	لغت	نامه	ویژه	نیاز	
کتاب	زبان	و	لغت	نامه	 است.	در	شرایط	عادى،	
کتاب	 گر	قیمت	 ا اما	 به	فروش	می	رسند	 هر	دو	
و	 یابد	 اف��زای��ش	 مالحظه	اى	 قابل	 به	طور	 زب��ان	
آن	 براى	 تقاضا	 قیمت،	 افزایش	 این	 نتیجه	 در	
به	 ه��م	 لغت	نامه	 ب��راى	 تقاضاى	 ی��اب��د،	 کاهش	
یافت.	 کاهش	خواهد	 آن	 کاالى	مکمل	 عنوان	
کاالى	مکمل	به	طور	معکوس	با	 بنابراین	قیمت	

کاالى	اصلی	در	ارتباط	است.	 میزان	
۵-۲. تغییرات جمعیتی )تعداد مصرف کنندگان 

بالقوه( 
مصرف	 بر	 مستقیمی	 اث��ر	 مصرف	کننده،	 تعداد	
از	 مصرف	کنندگان	 تعداد	 هرچه	 دارد.	 ب��ازار	 در	
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از	 میزان	مصرف	 بر	 بیشتر	شود،	طبیعتًا	 کاالیی	
کاهش	 با	 برعکس	 شد.	 خواهد	 اضافه	 کاال	 آن	
خاص	 کاالی	 مصرف	 میزان	 از	 مصرف	کنندگان	
افزایش	میزان	باسوادان،	 	 کاسته	می	شود.	مثاًل
کتاب	منجر	خواهد	شد.	 به	افزایش	میزان	خرید	
درخواست	 مصرف	کنندگان،	 تعداد	 افزایش	 با	
کتاب	های	خاص	افزایش	می	یابد	و	تعداد	 براى	
افزایش	 دلیل	 به	 است	 ممکن	 مصرف	کنندگان	
در	 ناشر	 حضور	 ی��ا	 فعالیت	 محل	 در	 جمعیت	
فعال	 آن	ه��ا	 در	 ناشر	 	 قباًل که	 خارجی	 بازارهاى	

نبوده	است،	افزایش	یابد.
سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ع��وام��ل   .2-6

مؤثر بر تقاضا
اطالعاتی،	 کاالیی	 عنوان	 به	 کتاب	 تقاضای	 در	
ع��الوه	ب��ر	ع��وام��ل	اق��ت��ص��ادى،	ع��وام��ل	فرهنگی،	
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	
گرایش	به	مطالعه	 که	بر	میزان	 فرهنگی	هستند	

کتاب	تأثیر	می	گذارند.	 و	نیز	تقاضاى	
در	 متمرکز	 آموزشی	 نظام	 از	 که	 کشورهایی	 در	
می	کنند	 استفاده	 آم��وزش��ی	 محتواهاى	 تولید	
واحدى	 کتاب	 از	 تنها	 است	 نیز	مجبور	 معلم	 و	
و	 تهیه	 پ���رورش	 و	 آم���وزش	 وزارت	 س��وى	 از	 ک��ه	
کند،	عمومًا	 تدوین	شده	براى	آموزش	استفاده	
آموزشی	 اولویت	های	 در	 غیردرسی	 کتاب	های	
قرار	نمی	گیرند	و	یکی	از	مهم	ترین	مراحل	سنی	
کتابخوانی	در	آن	وجود	دارد	و	 که	امکان	ترویج	
معلمان	می	توانند	نقش	مؤثرى	داشته	باشند،	
نیز	به	 م��ی	رود.	مطالعه	دان��ش	آم��وزان	 از	دست	
ک��ت��اب	ه��ای	درس���ی	م��ح��دود	م��ی	ش��ود	و	همین	
به	 رغبت	 ب��ر	 منفی	 تأثیر	 بلندمدت	 در	 مسأله	
دیگر،	 مهم	 عوامل	 از	 داش��ت.	 خواهد	 مطالعه	
عدم	احساس	نیاز	به	مطالعه	در	جامعه	است.	
ب��ه	مطالعه	و	ع��دم	وج��ود	 ن��ی��از	 ع��دم	اح��س��اس	
و	حرفه	اى	 ارتقای	شغلی	 و	 مطالعه	 بین	 رابطه	
سبب	می	شود	بزرگساالن	نیز	به	مطالعه	توجهی	
ای���ن	ه���ا،	فرهنگ	 م��ج��م��وع	 و	 ب��اش��ن��د	 ن��داش��ت��ه	
گسترش	 مطالعه	در	خانوارها	را	شکل	می	دهند.	
فکری	 آرام��ش	 اشتغال،	 وضعیت	 شهرنشینی،	

ن��ق��ش	معلمان	و	 ب��ر	ج��ام��ع��ه،	 ک��م	 روح���ی	ح��ا و	
نهادهای	 آموزشی،	 نظام	 کلی	 به	طور	 و	 اساتید	
کتاب	 کتابخانه	ها،	اطالع	رسانی	 اجتماعی	نظیر	
توزیع	 ن��ش��ری��ات،	 روزن��ام��ه	ه��ا	و	س��ای��ر	 از	ط��ری��ق	
کشور	 کتاب	فروشی	ها	در	 کتاب،	میزان	 مطلوب	
از	 دانشگاه	ها	 و	 م��دارس	 تابستانی	 تعطیلی	 و	
که	می	توانند	بر	 جمله	عوامل	اجتماعی	هستند	

کتاب	تأثیرگذار	باشند.	 تقاضاى	
ع���الوه	ب��ر	آن	چ���ه	م��ط��رح	ش��د،	ف��ض��اى	سیاسی	
سیاسی،	 مشارکت	 اف��زای��ش	 جامعه،	 ب��ر	 کم	 حا
ممیزی	 نظیر	 دول��ت	 فعالیت	هاى	 مجموعه	 و	
صدا	 طریق	 از	 تبلیغات	 و	 اطالع	رسانی	 کتاب،	
و	س��ی��م��ا،	ب���رگ���زاری	ج��ش��ن��واره	ه��ای	م��رت��ب��ط	با	
سال	 کتاب	 فصل،	 کتاب	 س��ال،	 )ک��ت��اب	 کتاب	
ک��ت��اب	س���ال	دان��ش��ج��وی��ی،	ج��ش��ن��واره	 والی����ت،	
کتاب،	 هفته	 چون	 مراسمی	 برگزاری	 و...(	 نقد	
کز	 کتاب	در	تهران	و	مرا برگزارى	نمایشگاه	هاى	
کتاب	 خرید	 ب��ن	 ت��وزی��ع	 هم	چنین	 و	 استان	ها	
در	بین	مصرف	کنندگان،	از	جمله	عوامل	بسیار	
در	 کتاب	 تقاضاى	 بر	 که	 هستند	 سیاسی	 مهم	
به	 توجه	 میان،	 این	 در	 می	گذارند.	 تأثیر	 ای��ران	
تسهیل	 و	 کتاب	 ممیزى	 کاهش	 نظیر	 عواملی	
بر	 مثبتی	 بسیار	 تأثیر	 م��ردم��ی،	 مشارکت	هاى	

کتاب	می	گذارد.	 تقاضاى	
ب��رخ��ی	از	 ن��ش��ر	 اق���ت���ص���ادی	 ی��ک��ی	از	م��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	 	 از	م���وارد	اص��اًل ک���م	رواج	اس��ت	و	در	برخی	
به	 کشورها	 سایر	 که	 م��واردى	 در	 نیست.	حتی	
این	 بومی	 زبان	 به	 نسبت	 توجهی	 قابل	 میزان	
کشورهاى	 کشورها،	اطالعات	دارند	-	براى	مثال	
ک��ه	زب��ان	 ع��رب��ی،	آم��ری��ک��اى	الت��ی��ن	و	آف��ری��ق��ای��ی	
انگلیسی	و	یا	فرانسه	در	آن	ها	رایج	است-	هیچ	
کشور	 در	 کتاب	 زمینه	 در	 بین	المللی	 ت��ج��ارب	
اج��ازه	دهد	 ناشران	داخلی	 به	 که	 ن��دارد	 وجود	
زبان	 مسأله	 یابند.	 دست	 جهانی	 بازارهاى	 به	
حال	 در	 کشورهاى	 مسائل	 از	 یکی	 هم	چنان	
زبان	 که	 آن	ج��ا	 از	 و	 می	آید	 حساب	 به	 توسعه	
پیشرفت	 میزان	 کشورها،	 این	 ادبیات	 و	 بومی	
ت��وج��ه	به	 ب��ا	 اف���راد	 ف��ک��رى	 کلی	سطح	 ب��ه	ط��ور	 و	
ق��رار	 پایین	ترى	 موقعیت	 در	 جهانی،	 مقیاس	
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کشورها،	راه	 دارد،	براى	ناشران	داخلی	در	این	
اقتصادى	بسیار	تنگ	و	پرمخاطره	است،	حتی	
زبان	 به	 کتابی	 چاپ	 به	 ناشران	 این	 زمانی	که	

بین	المللی	اقدام	می	کنند.
کتاب،	برعکس	 کاالهاى	فرهنگی	مانند	 نیاز	به	

ع	وقت	تأمین	 که	باید	در	اسر کاالهاى	ضرورى	
در	 ان��س��ان	 و	 بیفتد	 تأخیر	 ب��ه	 می	تواند	 ش��ون��د،	
کاالهاى	 ش��ود،	 انتخاب	 ب��ه	 مجبور	 صورتی	که	
ضرورى	و	اساسی	را	در	اولویت	قرار	می	دهد.	به	
از	 بخواهد	 گر	 ا فرد	 یك	 در	حالت	عادى	 عبارتی	
کتاب،	پوشاك	و	خوراك	در	 کاالهایی	مانند	 بین	
بازار	آزاد	اقتصاد	دست	به	انتخاب	بزند،	به	ویژه	
که	وضعیت	اقتصادى	 کشورهاى	مثل	ایران	 در	
به	 اغلب	 انتخابشان	 است،	 پایین	 نسبتًا	 مردم	
پ��وش��اك	سوق	 و	 خ���وراك	 ک��االه��اى	مثل	 سمت	
گفته	 که	 اس��ت	 دلیل	 همین	 به	 می	کند.	 پیدا	
را	 عمومی	 درآم��ده��ای	 که	 نهادهایی	 می	شود	
بسیار	مثبت	 تأثیر	 به	 توجه	 با	 اختیار	دارند،	 در	
کتاب	دارد،	باید	از	 که	خرید	و	مطالعه	 همگانی	
که	نیاز	 کنند؛	و	از	آن	جایی	 مصرف	آن	حمایت	
و	ض��رورى	است	 واج��ب	 نیاز	 گاهی،	 آ به	 جامعه	
حمایت	 مسأله	 ای��ن	 از	 تدابیرى	 با	 دول��ت	 باید	

کنند	تا	جریان	آن	سرعت	یابد.	
م���ش���ک���الت	ح����وزه	 م���ه���م	ت���ری���ن	 از	 ی���ک���ی	دی���گ���ر	
کتاب	 که	تأثیر	مستقیمی	بر	تقاضای	 کتابخوانی	
و	 گاهی	 آ میزان	 بین	 تناسب	 وجود	 عدم	 دارد،	
دانش	ناشی	از	مطالعه	و	پاداش	های	اجتماعی	
گ��اه	ب��ه	نظر	م��ی	رس��د	بین	 ک��ه	 اس��ت.	ب��ه		ط��وری	
دانش	و	اطالعات	حاصل	از	مطالعه	و	هم	چنین	
اجتماعی	 محیط	های	 در	 پ��اداش	ده��ی	 نظام	
مطالعه	 و	 دارد	 معکوسی	وجود	 رابطه	 اداری	 و	
و	دان��ای��ی	ب��ه	ج���ای	ای��ن	ک��ه	ب��ه	ب��ه��ره	م��ن��دی	از	

عکس	 نتیجه	 ش��ود،	 منجر	 بیشتر	 پ��اداش	ه��ای	
دریافتی	 مزایای	 و	 حقوق	 میزان	 بررسی	 دارد.	
که	 اف��رادی	 به	 افراد	تحصیل	کرده	نسبت	 غالب	
کارهای	خدماتی	و	 با	تحصیالت	بسیار	پایین	به	
فنی	مشغولند،	دلیل	این	مدعا	است.	تا	زمانی	
م���ردم	وج��ود	 ب��ه	مطالعه	در	 ن��ی��از	 ک��ه	اح��س��اس	
گرایش	به	 نداشته	باشد،	شاهد	رشد	مطالعه	و	

کتاب	خوانی	در	جامعه	نخواهیم	بود.	
ب����ازده	ط��والن��ی	م��دت	 ک��ه	 اس���ت	 ای���ن	 حقیقت	
کمك	 کتاب	به	همه	جامعه	برمی	گردد	و	 مطالعه	
مفیدى	 شهروند	 آن،	 استفاده	کننده	 می	کند	
ب���راى	ج��ام��ع��ه	ب��اش��د.	ب��ن��اب��رای��ن	ب���راى	ارت��ق��ای	
خوب،	 شهروندان	 پ��رورش	 و	 اجتماعی	 گاهی	 آ
کتاب	و	سایر	 کردن	 باید	از	تولید	و	دسترس	پذیر	
گیرد.	در	 کافی	صورت	 کاالهای	فرهنگی	حمایت	
کشورهاى	جهان،	 همین	راستا،	تقریبًا	در	تمام	
دولت	ها	سعی	می	کنند	از	این	صنعت	پشتیبانی	

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	
کشف	رموز	پنهان	در	هر	 کسب	علم	و	 طوالنی	و	
رشته	به	دست	نمی	آید.	اثر	تولیدى	باید	داراى	
باشد	 مخاطبان	 استقبال	 ب��راى	 الزم	 م��زای��اى	
درآوردن	 حرکت	 به	 ب��راى	 محرکه	 موتور	 ای��ن	 و	
اقتصاد	نشر	از	اهمیت	بسزایی	برخوردار	است.	
وقتی	اثر	به	منصه	ظهور	می	رسد،	سواى	از	ُبعد	
بر	آن	باز	 کاال	و	تجارت	 معنوى	و	علمی،	قواعد	
می	گردد	و	بی	شك	باید	به	آن	قواعد	توجه	نشان	
از	 اثر	 آن	 در	خصوص	 نخواهیم	 آن	که	 مگر	 داد،	

کنیم.	 اقتصاد	و	تجارت	صحبت	
ک��ه	ح��اص��ل	و	 ن��ب��ای��د	از	اث���ر	غ��ی��راص��ی��ل	ی��ا	اث���رى	
نتیجه	تحقیقات	علمی	و	پژوهشی	یا	تجربیات	
استقبال	 انتظار	 نباشد،	 پ��دی��دآورن��ده	 ارزن���ده	
کم	 داش��ت��ه	ب��اش��ی��م.	ای���ن	ق��اع��ده	ه���م���واره	حا
م��ورد	خدشه	 اوق���ات،	 بعضی	 در	 گرچه	 ا اس��ت،	
ناشر	 اعتبار	 یا	 تبلیغات	 عامل	 و	 می	شود	 واق��ع	
یا	 نویسنده	 ن��ام	 اث��ر،	 عنوان	 مشابهت	سازی	 یا	
ناشر	باعث	افزایش	استقبال	از	اثر	می	شود.	چه	

که	احساس	نیاز	 تا	زمانی	
به	مطالعه	در	مردم	وجود	

نداشته	باشد،	شاهد	
گرایش	به	 رشد	مطالعه	و	

کتاب	خوانی	در	جامعه	
نخواهیم	بود.
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منتشرشده	 نوشتار	 از	 که	 نویسندگانی	 بسیارند	
که	خود	از	 گردآورى	مطالبی	 گاهند	و	با	 خود	ناآ
نویسندگی	دارند.	چه	 ادعاى	 فهم	آن	عاجزند،	
درك	صحیحی	 هیچ	گاه	 که	 مترجمانی	 بسیارند	
را	به	 اب��ه��ام	 ای��ن	 ن��دارن��د	و	 اول��ی��ه	 اث��ر	 از	مطالب	
متن	منتشرشده	نیز	منتقل	می	کنند	و	خواننده	
بسیارند	 چ��ه	 م��ی	س��ازن��د.	 س��ردرگ��م��ی	 دچ���ار	 را	
و	 س���روده	 شعر	 مفهوم	 نیز	 خ��ود	 ک��ه	 ش��اع��ران��ی	
و		این	ها	 ن��ک��رده	ان��د.	 درك	 را	 خ��ود	 منتشرشده	
اثر	 تدوین	 ب��راى	 که	 هستند	 کسانی	 بر	 مضاف	
سرقت	هاى	 ب��ه	 دس��ت	 خ���ود،	 مقاله	 ی��ا	 کتابی	
آشکار	و	پنهان	می	زنند	و	حقوق	دیگران	را	نقض	

می	کنند.	
2. شهرت پدیدآورنده و تبلیغات

ه��م	چ��ون	مولودى	 پ��دی��دآورن��ده	 ب��ه	 اث��ر	نسبت	
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	 می	تواند	 وى	 شهرت	 و	 پ��دی��دآورن��ده	
گاهی	آثارى	هستند	 اثر	مؤثر	باشد.	 از	 استقبال	
که	از	این	مزیت	بی	نصیب	هستند	و	حال	آن	که	
کمال	 پدیدآورنده	از	صالحیت	هاى	الزم	در	حد	
برخوردار	است	اما	به	دلیل	این	که	در	این	حوزه	
نیست.	 برخوردار	 نیز	 شهرتی	 از	 نداشته،	 اث��رى	
این	نقطه	ضعف	می	تواند	بر	اقتصاد	نشر	یك	اثر	
که	می	توان	 گذارد.	یکی	از	راه	هایی	 تأثیر	منفی	
اس��ت.	 تبلیغات	 ک���رد،	 ب��رط��رف	 را	 نقیصه	 ای��ن	
آشنا	 اثر	 با	 مخاطبان	 می	شود	 باعث	 تبلیغات	

گردند.	 شوند	و	از	موضوع	انتشار	مطلع	
گهی	هاى	 آ مانند	 همگانی	 تبلیغات	 متأسفانه	
کثیراالنتشار	 تلویزیونی	و	رادیویی	و	روزنامه	هاى	
و	 ن��ی��س��ت	 م��ی��س��ر	 ه��زی��ن��ه	ه��اى	هنگفت	 ب����دون	
ناممکن	 ناشران	 و	 پدیدآورندگان	 کثریت	 ا براى	
است،	لیکن	این	امر	مانع	از	تبلیغات	محدود	و	
بلکه	 و	 نبوده	 اجتماعی	 گ��روه	ه��اى	 در	 ه��دف��دار	
ض��رورى	اس��ت.	ی��ادآورى	شود	اثر	باید	از	جهات	
علمی	و	ادبی	داراى	قابلیت	الزم	باشد	تا	شهرت	

پدیدآورنده	و	تبلیغات	به	یارى	آن	بیاید.	
3. برند و تخصص انتشارات 

ب��رن��د	و	ش��ه��رت	ن��اش��ر	ب����راى	ت��أی��ی��د	اع��ت��ب��ار	اث��ر	
ب����رخ����ورداراس����ت.	ام����روزه	 زی�����ادى	 از	اه��م��ی��ت	

اقدام	 معتبر،	 ناشر	 یك	 که	 می	دانند	 مخاطبان	
اعتبار	 ب���راى	 و	 نمی	کند	 کتابی	 ه��ر	 ان��ت��ش��ار	 ب��ه	
انتظار	 ه��م	چ��ن��ان	ک��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	
فاخر	است.	حال،	چگونه	یك	ناشر	می	تواند	به	
باید	 را	 ج��واب	 برسد؟	 فاخر	 اثر	 انتخاب	 مرحله	
ناشر	جست	وجو	 بودن	 حرفه	اى	 و	 تخصص	 در	
و	تخصصی	شدن	 گسترش	علوم	 با	 امروزه	 کرد.	
این	 از	 ن��م��ی	ت��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	 کتاب	فروش	 هر	 توسط	 کتاب	 انتشار	
گذشته	و	بر	اساس	ضوابط	شوراى	عالی	انقالب	
فرهنگی،	ناشر	باید	از	تجربیات	الزم	و	تحصیالت	

کارشناسی	)حداقل(	برخوردار	باشد.
کیفیت ظاهری  .4

را	 آن	 کیفیت	 ک��ت��اب،	 ب��ه	 غیرحرفه	اى	 نگاه	 ب��ا	
طرح	 احیانًا	 و	 مقوا	 و	 کاغذ	 جنس	 در	 منحصر	
موارد	 این	 گرچه	 ا می	دانیم.	 چاپ	 نوع	 و	 جلد	
اما	موارد	دیگرى	 بسیار	مهم	و	اساسی	هستند	
که	از	دید	و	نظر	ناشران	حرفه	اى	 نیز	وجود	دارند	
موارد	 این	 از	 یکی	 کتاب	 قطع	 نیست:	 مغفول	
کتاب	نمی	تواند	هیچ	ارتباطی	 است.	آیا	موضوع	
است	 مناسب	 آی��ا	 ب��اش��د؟	 داش��ت��ه	 آن	 قطع	 ب��ا	
	علمی	و	جدى	را	در	قطع	 کاماًل کتابی	با	موضوع	
به	 کنیم؟	 زیاد	منتشر	 با	تعداد	صفحات	 جیبی	
کتاب	را	متناسب	 نظر	می	رسد	حتمًا	باید	قطع	
مثال	 ع��ن��وان	 ب��ه	 ک��رد.	 انتخاب	 آن	 م��وض��وع	 ب��ا	
مناسب	است	براى	موضوعات	علمی	و	وسیع،	
تخصصی	 و	 خ��اص	 م��وض��وع��ات	 وزی����رى،	 قطع	
موضوعات	 رقعی،	 قطع	 عمیق،	 و	 کم	وسعت	 یا	
قطع	 دای��ره	ال��م��ع��ارف	ه��ا،	 مانند	 مرجع	 و	 منبع	
و	 قوانین	 مانند	 ک��ارب��ردى	 م��وض��وع��ات	 رح��ل��ی،	
ب��راى	 و	 قطع	جیبی	 ادع��ی��ه،	 ی��ا	 اش��ع��ار	 منتخب	
در	 قطع	خشتی	 ک���ودك،	 داس��ت��ان	 م��وض��وع��ات	
گرفته	شود.	مورد	دیگر،	طرح	و	رنگ	آمیزى	 نظر	
جلد	است.	روانشناسی	رنگ	ها	در	این	خصوص	
جایگاه	ویژه	اى	دارد؛	به	عنوان	مثال	در	زمینه	
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کتاب	های	با	موضوع	حقوق	 حقوق،	بهتر	است	
رنگ	 ب��ه	 ت��ج��ارت،	 سبز،	حقوق	 رن��گ	 ب��ه	 مدنی	
قرمز	طراحی	 رنگ	 به	 و	جرم	شناسی	 و	جزا	 آبی	
شوند.	البته	داشتن	یونیفرم	و	طرح	ثابت	براى	
مناسبی	 مشخصه	 می	تواند	 خاص	 موضوعات	

براى	ناشر	باشد.	
نقش دولت در اقتصاد نشر

آن	 م��ص��رف	 ک��ه	 اس���ت	 فرهنگی	 ک��االی��ی	 ک��ت��اب	
که	عاید	مصرف	کننده	می	کند،	 عالوه	بر	سودى	
منفعت	بسیارى	براى	کل	جامعه	دارد.	خواندن	
اف��راد،	 گاهی	شخصی	 آ ب��ردن	 	 ب��اال کتاب	ضمن	
و	 گ��اه	 آ شهروندان	 با	 جامعه	اى	 شکل	گیرى	 به	
و	 مشکالت	 کاهش	 در	 و	 می	کند	 کمك	 مسئول	

بزه	هاى	اجتماعی	بسیار	مؤثر	است.	
کتاب	 م��ؤس��س��ه	ان��ت��ش��ارات��ی	اق����دام	ب��ه	ت��ول��ی��د	
دیگری	 ک��االی	 آن،	 تولید	 کنار	 در	 ام��ا	 می	کند،	
به	 با	توجه	 تولید	می	کند.	 نیز	 را	 نام	فرهنگ	 به	
فرهنگی،	 کاالهای	 سایر	 و	 کتاب	 این	خصیصه	
کشورهاى	 به	ویژه	 جهان	 کشورهاى	 تمام	 در	
فرهنگی	 ک��االه��ای	 ب��ازار	 بر	 دول��ت	ه��ا	 پیشرفته،	
به	 توجه	 با	 و	 می	کنند	 نظارت	 کتاب	 باالخص	
می	کنند	 سعی	 آن،	 ب���االی	 اجتماعی	 منفعت	
آن	 ت��ول��ی��د	 ه��زی��ن��ه	ه��ای	 از	 ب��خ��ش��ی	 ت��أم��ی��ن	 در	
کنند	و	این	مشارکت	را	می	توان	نوعی	 مشارکت	
کرد.	با	دقت	 سرمایه	گذارى	بلندمدت	محسوب	
که	 کاالهای	فرهنگی	روشن	می	شود	 در	ماهیت	
کاالهای	عمومی	 گی	های	 از	ویژ آن	ها،	بسیاری	
را	دارا	هستند	و	سیستم	بازار	به	تنهایی	قادر	به	
بنابراین،	دولت	ها	 تولید	و	توزیع	آن	ها	نیست.	
تالش	می	کنند	با	حضور	در	عرصه	هاى	فرهنگی،	
ک��االه��اى	 ت��ی	ب����راى	ع��رض��ه	و	م��ص��رف	 ت��س��ه��ی��ال

کنند کتاب	فراهم	 فرهنگی	از	جمله	
وزارت	 به	ویژه	 دول��ت،	 تأثیرگذار	 سیاست	های	
کتاب	 فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	بر	وضعیت	نشر	
نظارتی،	 سیاست	های	 دسته	 سه	 به	 ای��ران	 در	
ترویجی	 ح��م��ای��ت	ه��ای	 و	 م��ال��ی	 ح��م��ای��ت	ه��ای	

تقسیم	می	شوند.	

1. سیاست های نظارتی
بر	اساس	ماده	3	آیین	نامه	اهداف	و	سیاست	ها	
کتاب	مصوب	1367	شورای	عالی	 و	ضوابط	نشر	
انقالب	فرهنگی،	سیاست	های	ایجابی	و	اثباتی	
کلی	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	 دربرگیرنده	اهداف	
هستند.	 مکتوب	 فرهنگ	 بخش	 در	 اس��الم��ی	
آزادی	 قانونی،	 حریم	 از	 حمایت	 بیان،	 آزادی	
گاهی	های	 کتب	و	نشریات،	تالش	برای	افزایش	آ
کتب	 انتشار	 جهت	 در	 تالش	 عمومی،	 فرهنگ	
مفید	برای	نشر	اندیشه	ها	و	تعالی	افکار	و	رشد	
منظور	 به	 قلم	 اهل	 از	 تکریم	 جامعه،	 در	 فکری	
با	 مناسب	 کتاب	های	 انتشار	 و	 تألیف	 ت��روی��ج	
کتاب،	 نشر	 دید	 این	 از	 است.	 نیازهای	جامعه	
نمودی	 و	 مظهر	 اس��ت	 ممکن	 ک��ه	 همان	گونه	
شود،	 تلقی	 انسانی	 و	 اجتماعی	 آزادی	ه���ای	 از	
چه	بسا	مورد	سوءاستفاده	و	اشاعه	الابالی	گری	

گیرد.	 فکر	و	اخالل	در	حقوق	عمومی	قرار	

نشر	 اقتصاد	 بر	 کتاب	ها	 بر	 نظارت	 که	 تأثیری	
تولیدکننده	 از	 که	 دارد،	در	واقع	حمایتی	است	
کشور	 آثار	فاخر	و	آثار	منطبق	بر	فرهنگ	عمومی	

منتشر	می	شوند.

مؤسسه	انتشاراتی	اقدام	به	
کنار	 کتاب	می	کند،	اما	در	 تولید	
کاالی	دیگری	به	نام	 تولید	آن،	
فرهنگ	را	نیز	تولید	می	کند.	با	
توجه	به	این	خصیصه،	در	تمام	
کشورهاى	جهان،	دولت	ها	بر	
کاالهای	فرهنگی	باالخص	 بازار	
کتاب	نظارت	می	کنند	و	سعی	
می	کنند	در	تأمین	بخشی	از	
هزینه	های	تولید	آن	مشارکت	
کنند	و	این	مشارکت	را	می	توان	
نوعی	سرمایه	گذارى	بلندمدت	
کرد.	 محسوب	
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مهم	 بسیار	 نظارتی	 سیاست	هاى	 از	 دیگر	 یکی	
دولت	در	حوزه	نشر،	وضع	قوانین	مرتبط	است.	
به	 و	 هنرى،	 و	 ادب��ی	 مالکیت	 از	 قانون	حمایت	
کم	 حا قوانین	 مهم	ترین	 از	 مؤلف،	 حق	 عبارتی	
ک��ه	ه��م��واره	م���ورد	توجه	 ب��ر	دن��ی��اى	نشر	اس��ت	

سیاستگذاران	در	سطح	دنیا	بوده	است.	
2. سیاست حمایت های مالی

بیش	 منافعی	 کتاب	 این	که	مصرف	 به	 توجه	 با	
دارد،	 همراه	 به	 جامعه	 ب��رای	 آن	 هزینه	های	 از	
که	 اس��ت	 توجیه	 قابل	 هم	 اجتماعی	 جهت	 از	
آن	 افزایش	مصرف	 با	هدف	 را	 اقداماتی	 دولت	
کند.	البته	اقدام	دولت	برای	 در	جامعه	پیگیری	
اتفاق	 می	تواند	 ص��ورت	 دو	 به	 مصرف	 افزایش	

بیفتد:
	 گر	هدف	اصلی	دولت،	باال 1. پرداخت یارانه:	ا
باشد،	 خانواده	ها	 بین	 در	 کتاب	 مصرف	 ب��ردن	
تمام	 تا	 می	شود	 اجرا	 یارانه	 پرداخت	 سیاست	

اقشار	جامعه	از	آن	بهره	مند	شوند.
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	 مصرف	کنندگان	 ناشران،	 )نویسندگان،	
پرداخت	 سیاست	 باشد،	 دول��ت	 نظر	 مد	 و...(	
که	 می	شود	 گذاشته	 اجرا	 به	 نقدی	 کمك	های	
به	 کمتری	 هزینه	 ی��اران��ه	 پ��رداخ��ت	 ب��ه	 نسبت	

دولت	تحمیل	می	کند.	
به	 اخیر	 دهه	 در	سه	 دولت	 مالی	 حمایت	هاى	

شکل	هاى	زیر	بوده	است:
کتاب	های	ناشران؛ خرید	درصدی	از	

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

اعطای	وام	ارزان	قیمت	به	ناشران؛
کتاب	در	بین	دانش	آموزان،	 کاالبرگ	)بن(	 توزیع	

دانشجویان،	طالب	و...؛
ارش���اد	 و	 ف��ره��ن��گ	 وزارت	 ف��ره��ن��گ��ی	 م��ش��ارک��ت	
کتاب	های	ارزشمند	با	ناشران؛ اسالمی	در	چاپ	

معافیت	مالیاتی	ناشران؛
بخش	 )بخشودگی	 اجتماعی	 تأمین	 بیمه	هاى	

کارفرمایان.(	 عمده	اى	از	سهم	بیمه	اى	

2. سیاست حمایت های ترویجی
ک��ه	دول��ت	 ب��ه	ح��م��ای��ت	ه��ای��ی	اط���الق	م��ی	ش��ود	
ک��ردن	ی��ك	س��رى	ش��رای��ط	وی���ژه،	تالش	 ب��ا	ف��راه��م	
گسترش	فعالیت	را	براى	 می	کند	امکان	توسعه	و	
کند.	در	این	شیوه	به	جاى	 صنعت	نشر	فراهم	
نشر،	 فرایند	 بر	 نظارت	 یا	 و	 مالی	 حمایت	هاى	
توسعه	 و	 تسهیل	 ب��راى	 بسترى	 می	شود	 تالش	
ترویجی	 حمایت	هایی	 شود.	 فراهم	 فعالیت	ها	
به	 کمك	 ضمن	 و	 دارن���د	 را	 حاشیه	ها	 کمترین	
شده	 ن��اش��ران	 همه	 شامل	 کشور،	 نشر	 توسعه	
از	جمله	حمایت	هاى	ترویجی	دولت	در	 است.	
کرد: چند	دهه	اخیر	می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	
کاربرى	 امکان	فعالیت	ناشران	در	مکان	هایی	با	

مسکونی؛
تصدی	گرى	نهادهاى	دولت	در	حوزه	نشر؛

کتاب	تهران	و	استانی؛ نمایشگاه	های	
اهدای	جوایز	فرهنگی	و	ادبی؛

ک��ت��اب��خ��ان��ه	ه��اى	ع��م��وم��ی،	م��س��اج��د	و	 ت��ج��ه��ی��ز	
مدارس؛

راه	اندازى	مؤسسه	های	فرهنگی	و	اطالع	رسانی	
کتاب	 خ��ب��رگ��زارى	 ک��ت��اب،	 خانه	 مؤسسه	 نظیر	

ایران.
کتاب بازار جهانی 

زن��دگ��ی	 م���ح���وری	در	 ن��ق��ش	 م���ج���الت	 و	 ک���ت���اب	
متحده	 ای���االت	 اقتصادی	 و	 فرهنگی،	 ف��ک��ری،	
ب���ازی	م��ی	ک��ن��ن��د.	ب��ا	ای���ن	ح���ال،	ب��ی��ن	س��ال	ه��ای	
دراماتیکی	 و	 نگران	کننده	 تغییر	 	2001 و	 	1995
آمریکایی	ها	در	 ج	 الگوهای	مخار و	 استفاده	 در	
)به	عنوان	مثال	 کتاب	های	مصرف	شده	 مورد	
ن��وج��وان��ان،	مذهبی،	 ب��زرگ��س��االن،	 ک��ت��اب	ه��ای	
ک��ت��اب	ه��ای	پ��س��ت��ی(	و	 ک��ت��اب،	و	 ب��اش��گ��اه	ه��ای	
 م��ج��ل��ه	ه��ای	م��ص��رف	ش���ده	)ب���ه	ع���ن���وان	م��ث��ال
US News and World Report, Time, Ms	و...(	
به	وجود	آمد	و	البته	در	بین	سال	2002	تا	سال	
زی��را	 ب��ود،	 نگران	کننده	 ان���دازه	 همان	 ب��ه	 	2005
کمتری	را	صرف	بررسی	دقیق	 آمریکایی	ها	زمان	
تأثیر	 می	کردند.	 مجالت	 و	 مصرفی	 کتاب	های	
آمریکایی	 دم��وک��راس��ی	 و	 فرهنگ	 در	 رون��د	 ای��ن	
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علوم	 دانشمندان	 توسط	 کامل	 ب��ه	ط��ور	 هنوز	
اجتماعی	شناخته	نشده	است.	

تا	 	1995 س��ال	ه��ای	 بین	 در	 کتاب	 از	 استفاده	
تا	2006  بین	2002	 و	 2001	حدود	11/88	درصد	
کاهش	یافته	است.	از	سوی	 حدود	4/55	درصد	
دیگر	استفاده	از	مجالت	در	بین	سال	های	1995 
تا	2001	حدود	6/19	درصد	و	بین	2002	تا	2005 

کاهش	یاقته	است.	 حدود	3/85	درصد	
می	شود،	 نیز	 تکان	دهنده	تر	 حتی	 وقایع	 ای��ن	
زیرا	استفاده	از	رسانه	به	میزان	3/6٪	در	ایاالت	
ساعت(	 	3306(  1995 س��ال	ه��ای	 بین	 متحده	
ج	 مخار و	 اس��ت،	 یافته	 افزایش	 	)3519(  2001 و	
	)49 	.465  $(  1995 س��ال	ه��ای	 بین	 رس��ان��ه	ای	
	٪7/45 متناوب	 ب��ه	ط��ور	 	)60 	.678  $(  2001 و	

افزایش	داشته	است.	
کتاب	 تکان	دهنده،	صنعت	 آم��ار	 این	 وج��ود	 با	
ایاالت	متحده	درآمد	قابل	توجهی	 و	نشریه	در	
را	 آث��ار	منتشر	ش��ده	مهم	 اس��ت،	 ک��رده	 ایجاد	 را	
کمک	 کشور	 ای��ن	 فرهنگی	 زن��دگ��ی	 ب��ه	 و	 عرضه	

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

ایاالت متحده
ک��ت��اب	ح��داق��ل	 ن��ش��ر	 ب��ه	چ���اپ	و	 م��وان��ع	ورود	
و	 س��ردب��ی��ری	 عملیات	 ت��م��ام	 تقریبًا	 نیستند.	
گذار	نمود	)جهت	به	حداقل	 تولید	را	می	توان	وا
قانون	 اول	 متمم	 سربار(.	 هزینه	های	 رساندن	
ای��ن	صنعت	 ب���رای	 را	 ک��اف��ی	 حفاظت	 اس��اس��ی	
به	 می	توانند	 خ��ارج��ی	 اف���راد	 و	 می	کند،	 ف��راه��م	
بپردازند.	 کتاب	 خانه	های	 راه	ان���دازی	 و	 خرید	
مشکل	و	مانع	واقعی	ورود	بر	روی	تابع	توزیع،	و	
کتاب	 خریداران	قانع	شده	در	بزرگ	ترین	زنجیره	
یا	سایر	خرده	فروشی	های	مستقر	وجود	دارد	 و	
کاری	توانمند	به	حساب	 کتاب	را	 تا	یک	عنوان	
کافی«	 »سرمایه	 با	 کسی	 هر	 این	حال،	 با	 آورد.	
راحتی	 ب��ه	 را	 کتاب	 نشر	 شرکت	 ی��ک	 می	تواند	

کند.	 راه	اندازی	
ک��ه	رق��اب��ت	در	ب���ازار	آم��ری��ک��ا	ب��رای	 واض���ح	اس��ت	
و	 سخت	 فروشندگان	 و	 کتاب	ها،	 نویسندگان،	

کتاب	 شدید	است.	ترکیب	و	درک	وضعیت	بازار	
اه��داف	 ب��ه	 ب��رای	رس��ی��دن	 ن��اش��ران	 نیاز	 و	نشر،	

مالی	صاحبان	شرکت	است.	
مدل تجاری

ک���ت���اب	ب���ه	س���ودده���ی	 چ��گ��ون��ه	ش���رک���ت	ه���ای	
کاری	برمی	گزینند؟	 کسب	و	 می	رسند؟	چه	مدل	

چه	هزینه	هایی	را	ناشران	متحمل	می	شوند؟
به	 تخفیف	 ب��ا	 ن���اش���ران	 ت��وس��ط	 ک��ث��رک��ت��اب	ه��ا	 ا
کتاب	فروشی	ها	و	توزیع	کنندگان	ارائه	می	شوند	
به	 نسبت	 تخفیف	 	٪48 و	 	٪42 بین	 )معموال	
یک	 ش����ده(.	 پیشنهاد	 خ���رده	ف���روش���ی	 ق��ی��م��ت	
خالص	 فروش	 گر	 ا می	رسد،	 سوددهی	 به	 ناشر	
هزینه	های	 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��ی	ده��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	 داخلی	نویسنده	به	صورت	رایگان	
می	شود،	بنابراین	فروش	ناخالص	98000	نسخه	
باالیی	 بازگشت	 ن��رخ	 	 معمواًل کتاب	ها	 اس��ت.	
گالینگور	به	طور	متوسط	حدود	 دارند	و	عناوین	
35٪	در	سال	2002	را	دارا	بوده	اند.	این	به	این	
به	 کتاب	 این	 از	 نسخه	 	34300 که	 است	 معنی	
کتاب	های	 ناشر	مسترد	خواهد	شد.	برای	انواع	
مختلف	از	لحاظ	نوع	چاپ،	این	درصد	متفاوت	
نسخه	 	63700 خالص	 ف��روش	 بنابراین	 اس��ت.	

خواهد	بود.	)میزان	فروش	برابر	٪65(.
نظر	 در	 دالر	 	24/95 را	 خرده	فروشی	 قیمت	 گ��ر	 ا
کتاب	فروشی	را	هم	 بگیریم	و	تخفیف	فروش	به	
برابر	47٪	قرار	دهیم،	برای	هر	نسخه	13/22	دالر	
به	ناشر	پرداخت	خواهد	شد.	هزینه	های	تولید	
کاغذ	و	 قابل	اندازه	گیری	هستند؛	هزینه	پرینت،	
نسخه	 هر	 برای	 1/1	دالر	 )PPB(	حدود	 صحافی	
ویراستاری	 نظیر	 هزینه	هایی	 و	 می	شود	 ب��رآورد	
ه��زار	دالر	می	رسد.	هزینه	های	 به	ح��دود	10	 هم	
	 پست	مستقیم	برابر	100	هزار	دالر	است	که	معمواًل

گرفته	می	شود.	 برای	هر	نسخه	یک	دالر	در	نظر	
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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	 و	حق	التألیف	 هزار	دالر	است	 	120 برابر	
م��س��اع��ده	ای	 ه��ی��چ	 ن��وی��س��ن��ده	 اس���ت.	 	229041
که	 اس��ت	 معنا	 ب���دان	 ای��ن	 نمی	کند،	 دری��اف��ت	
آزاد	 کتاب	 نسخه	 اولین	 ف��روش	 با	 حق	التألیف	
اولین	 حق	التألیف	 ج��دول،	 اساس	 بر	 می	شود.	
 10( اس��ت	 دالر	 	12475 برابر	 کتاب	 نسخه	 	5000
 5000 ب��رای	 دالر	 	15593 دالر(،	 	124750 درص��د	
و	200972  بعدی	)12/5	درصد	124750(	 واحد	
از	 باالتر	 فروش	رفته	 واحدهای	 تمام	 برای	 دالر	

10000	نسخه	)1339815	با	نرخ	٪15(.	
همه	این	ها	باعث	ایجاد	هزینه	ای	برابر	349041 
هزینه(	 سه	 منهای	 خالص	 )ف��روش	 ش��ده	 دالر	
ایجاد	 را	 دالر	 	493073 برابر	 	A س��ود	 حاشیه	 و	
می	نماید.	سایر	درآمدهای	حاصله	نظیر	حقوق	
کسر	 اس��ت.	 دالر	 	24500 ب��راب��ر	 آن	 زیرمجموعه	
 34300 از	 )که	 بوده	 37300	دالر	 برابر	 موجودی	
نسخه	برگشتی	در	نرخ	1/1	دالر	ایجاد	می	گردد(	
و	باعث	ایجاد	سود	حاشیه	ای	B	برابر	480273 
دالر	می	شود.	به	هر	حال،	100000	دالر	به	عنوان	
گر	30  ا و	 بازاریابی	مستقیم	منظور	شده	 هزینه	
بگیریم،	 نظر	 در	 سربار	 را	 خالص	 ف��روش	 درص��د	
بود.	 127683	دالر	سود	خالص	شرکت	خواهد	

)16/15	درصد	فروش	خالص(

کتاب	 ای��ن	 از	 ن��اش��ی	 بالقوه	 درآم��د	ه��ای	 س��ای��ر	
ک��ت��اب	ه��ای	 م��ی	ت��وان��د	ش��ام��ل:	ح��ق��وق	ف��ی��ل��م،	
الکترونیکی،	و	غیره	 کتاب	های	 صوتی	و	فروش	
باشد.	با	این	حال،	این	نمونه	درآمدها	از	صورت	
سود	و	زیان	فوق،	به	جهت	ساده	سازی،	حذف	

گردیده	اند.	
کتاب	های	 کتاب	برای	نشر	 موفقیت	مالی	این	
یک	 زی��را	 نیست	 معمولی	 حالت	 ی��ک	 مصرفی	
کتاب	های	 کثر	 تجارت	تقریبًا	رانده	شده	است؛	ا
سخت	به	سوددهی	نمی	رسند،	در	واقع	بیشتر	
نشر	 از	 م��اه	 ن��ه	 ک��ه	 کتاب	هایی	 ف��روش	 از	 س��ود	
م��ی	گ��ذرد،	ح��اص��ل	م��ی	ش��ود.	هم	چنین	 آن	ه���ا	
تقریبًا	 برتر	 نوبسندگان	 درص��د	 بیست	 ح��دود	
کتاب	را	به	 هشتاد	درصد	درآمد	بیشتر	ناشران	

خود	اختصاص	داده	اند.	
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