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«ایران » از آخرین وضعیت بازار نشر در شرایط نابسامان ارزی گزارش میدهد

زخم نوسان قیمت ارز
برپیکرصنعتنشر
مریم شهبازی
خبرنگار

عکس  :تسنیم

اگرچه چند روزی اســت تب و تــاب ارزهای
خارجــی تــا حــدودی فروکــش کــرده امــا
هنــوز حــال ایــن روزهــای کتابفروشــیها
چندان رضایت بخش نیســت ،این را خود
کتابفروشان میگویند و تأکید دارند که آنان
هــم از نوســانات اخیــر قیمــت ارز درامــان
نماندهانــد .بــه هــر حــال نمیتــوان منکــر
این شــد که کارنشــر کتاب هم با اســتفاده از
کاالهایی انجام میشــود که اغلــب وارداتی
بــوده و قیمــت آنهــا طی چنــد مــاه اخیر با
افزایش قابل توجهی روبهرو شده .افزایش
قیمــت کاالهایی که ناشــران در تهیه کاغذ،
فیلــم ،زینــک و ...بــا آن مواجــه شــدهاند از
یــک ســو و در مــواردی هــم کمیاب شــدن
آنهــا در بــازار نشــر از ســوی دیگــر منجر به
بروزمشــکالتی پیش روی فعاالن صنعت
نشــر شــده اســت .این گالیهها و مشــکالت
تنها خاص ناشــران عمومی و کتابفروشان
آثار منتشر شــده در این حوزه نیســت ،بازار
کتابهــای آموزشــی و دانشــگاهی هــم بــا
کاهش بسیاری در فروش روبهرو شده و این
در حالی است که طبق روال سالهای قبل،
کتابفروشیها بواسطه آغاز سال تحصیلی
باید مملو از متقاضی باشــند .البته قیمت
پشــت جلد کتابها هنوز افزایــش نیافته و
اغلــب آنهــا همچنان با قیمتهــای قبلی
عرضه میشــوند .برای اطــاع از وضعیت
فعلــی کتابفروشــان و تأثیری که نوســانات
ارزی اخیر بر میزان اســتقبال مردم از خرید
کتاب داشــته گفتههای برخی کتابفروشان
راستهانقالبرابخوانید.
مهنــاز رئیسزاده ،جانشــین مدیرمســئول
«انتشارات مولی» که مدیریت کتابفروشی
ایــن مؤسســه را هــم بــه عهــده دارد درباره
وضعیــت ایــن روزهای بــازار نشــر و میزان
اســتقبال مردم از خرید کتــاب میگوید«:با

اینکه طــی ماههــای اخیــر تــوان اقتصادی
مــردم بــا کاهــش روبــهرو بــوده امــا هنــوز
شــاهد رفتوآمــد عاشــقان کتابخوانــی به
کتابفروشیها هســتیم .با این حال نکتهای
که نباید فراموش کرد این اســت که قیمت
پشت جلد اغلب آثار فعلی کتابفروشیها
بــه چاپهــای پیــش از گرانیهــای اخیــر
بازمیگــردد ،وگرنــه بــا وضعیــت فعلــی
قیمــت نهایی کتابها خیلی باالتر از اکنون
خواهد بود ».این فعال عرصه نشــر یکی از
مهمترین آسیبهای نوسانات قیمت ارز و
مشکالت پیش روی اهالی کتاب در شرایط
فعلــی را اجبــار آنــان به کاهــش تیــراژ آثار
منتشرشدهمیداندوتأکیدمیکند«:شرایط
اقتصادیمردمبهگونهاینیستکهقادربه
ارائه کتابها با قیمت واقعی آنها باشــیم،
از همین رو ناچار به انتشــار آثار با تیراژهای
زیر  500نسخه هستیم ،خود ما برای حفظ
مخاطبــان مــان هنــوز دســت بــه افزایــش
قیمت نزدهایم .اما مســأله اینجاست که تا
کی قادر به ادامه این روند خواهیم بود؟ »
ایــن نویســنده تأکیــد میکنــد افزایــش
قیمتهای اخیر تنها به کاغذ محدود نشده
و ردپای آن را میتوان بر سایر کاالهای مورد
نیــاز صنعت نشــر از جمله فیلــم ،زینک و
الکل هم دید .او در مقایسه وضعیت خرید
این اقالم در شــرایط فعلی با چند ماه قبل
میگویــد« :تا همیــن چند ماه قبــل اغلب
خریدهایمــان اینگونــه بــود کــه چکهــای
چندماهــه بــرای پرداخت به فروشــندگان
میدادیــم ،اما حاال هــم پول نقد میگیرند
و هم اینکه جنس خریداری شــده را همان
زمــان تحویلمــان نمیدهنــد .شــرایط به
گونــهای شــده کــه همــه فروشــندگان مثل
صرافیهاعملمیکنندوقیمتهارالحظه
بهلحظهباالمیبرند».
او یکــی از مهمتریــن دالیلــی کــه منجــر به
التهــاب بــازار کاغذ شــده را فقــدان نظارت
کافــی در واردات آن میدانــد ،بــه ماجــرای

چنــد مــاه قبــل اشــاره و تأکید میکنــد چرا
بیش از70درصد واردکنندگان کاغذ همگی
افرادی ناشناخته بودند ،آنقدر که هنوز هم
مشخصنیستچهتعدادازآنهابااستفاده
از تهمیدات دولتی دســت بــه واردات کاغذ
زدند!
انــوش دالوری ،مدیــر کتابفروشــی «نشــر
روزبهان» هــم در این رابطه میگوید« :تنها
تالشــمان در ایــن چندمــاه این بــوده که کار
انتشــار آثارمــان متوقف نشــود امــا ناچار به
کاهــش تیراژ شــدهایم .هزینهها آنقــدر زیاد
شده انتشار کتاب چاپ اولی با ریسک زیادی
همراه اســت .اگــر بهدنبــال افزایش قیمت
پشــت جلد کتابهــا به انــدازه گران شــدن
هزینههــای چاپ باشــیم بایــد قیمتهای
قبلــی را حداقل ضرب در 2کنیم تا بخشــی
از هزینهها جبران شــود .با ایــن حال قادر به
چنین کاری نیســتیم چراکه توان اقتصادی
مردم پایین آمده است ».آن طور که دالوری
میگویــد؛ شــرایط اقتصادی چند مــاه اخیر
تأثیربسیاریدرکاهشفروشکتابفروشیها
داشته و تصریح میکند«:حداقل در ارتباط
با کتابفروشــی ما که فروشمان نصف شده
اســت .در چنیــن شــرایطی چنــدان بعیــد
نیســت اگر هرازچندی شــاهد برخوردهای
غیرحرفهای نظیر تغییر قیمت پشت جلد
کتابها با چســباندن برچســب و ...باشیم.
متأســفانه انتشــار کتابهای چاپ افست و
غیرقانونی هم در این شرایط بیشتر شده که
آسیبی جدی برای نشرمان بهدنبال خواهد
داشــت ».این تنها کتابفروشان نیستند که از
شرایطفعلیاقتصادیوتبعاتیکهافزایش
قیمــت ارز بر وضعیت نشــر و فــروش آنان
داشــته گالیه دارند ،حتی دستفروشــانی که
فروشکتابهایبهاصطالحقاچاقوچاپ
افســت انجام میدهند هم گالیــه دارند که
مردم خیلی کمتــر از قبل کتــاب میخرند.
علــی یکی از همین دستفروشــان اســت که
تمایلــی به معرفی کامل خودش نــدارد ،با

قانون را براحتی دور میزنند!

تمام کاالهای وابســته به صنعت نشــر با افزایش قیمت
بسیاری روبهرو شدهاند ،قیمت زینک تا کار کپی روی آن
یادداشت
انجــام شــود تا همین چنــد روز قبل برابر  42هــزار تومان
بود ،این یعنی فاجعه! کاغذ گالسهای که تا چند ماه قبل
بندی هفتاد  -هشــتاد هزار تومان به فروش میرســید را
اواخــر هفته قبل با 350هــزار تومان خریــداری کردم .در
همین شــرایط فعلی سری به بازار مواد مورد نیاز نشر که
علیرضا رئیس دانایی بزنیــد با قیمتهای متفاوتی روبهرو میشــوید؛ بهعنوان
ت بندی
مدیرمسئول نمونه یکی از همکاران ناشر کاغذ بالک را با قیم 
نشر «نگاه»  80تومان به فروش میرساند اما فروشنده دیگری برای
هر بند این نوع کاغذ مبلغ 200هزار تومان درنظر گرفته که این فاجعه اســت.
این در شــرایطی اســت که اغلب این افراد با ارز دولتی کاغذ وارد کردهاند اما از
آنجایی که نظارت چندان دقیقی بر کار آنان انجام نمیشــود با هر قیمتی که
بخواهند کاالی خود را به فروش میرسانند .حتی اجبار قانونی به فروش کاغذ
اینکه قوانیــن فعلی و مقامــات قضایی کار
چندانی به افرادی نظیر او ندارند اما ترجیح
میدهد به همــان نام کوچک اکتفــا کند .او
میگوید« :تأثیر این افزایش قیمت بسته به
خود کتابها از  10تا  90درصد متغیراســت،
قیمت کتابهایــی که چاپ آنها متعلق به
پیش از انقالب اســت و با سختی بیشتر پیدا
میشــوند خیلی بیشــتر از کتابهــای روز یا
چاپافستیاست».اوازبرخیدستفروشانی

میگویــد کــه از شــرایط فعلی سوءاســتفاده
کــرده و بــه اســم افزایش قیمتهــای اخیر
کتابها را با هر قیمتی که دلشان میخواهد
بهمردممیفروشند،کتاب«جامعهشناسی
آنتونی گیدنز» را نشــان میدهد و میگوید:
«همین حاال من این کتاب را  50هزار تومان
میفروشــم اما کافی اســت شــما ســری به
دستفروشــی کــه آن طرفتر نشســته بزنید
تا ببینید که آن را با همین کیفیت ،یکصد و

با قیمتی که چندی قبل اعالم شــد هم فایدهای نداشــته ،فروشندگان براحتی
قانون را دور میزنند ،آنچنان که بخشــی از مبلغ را در قالب فاکتور رســمی و با
همــان قیمت اعالم شــده میگیرند و بخش دیگری را هم به شــکل دســتی و
بدون درج در هیچ سندی دریافت میکنند .خب در این شرایط من ناشر که به
کاغذ نیاز دارم چارهای جز خرید با همین شرایط ندارم .سؤال من از مسئوالن
این اســت که کاغذهای احتکار شده در انباری که چندی قبل توقیف شده کجا
رفتند؟ سرنوشت پرونده واردکنندگان کاغذی که معلوم نشد در ازای ارز دولتی
دریافتی اصالً کاغذی وارد کردهاند یا نه چه شــد؟ اگر اینها وارد بازار کاغذ شده
بود که ما باید تغییری حس میکردیم! در چنین شرایطی حتی قادر به افزایش
قیمت پشــت جلد کتابها هم نیســتیم ،ناچاریم هزینهها را طوری مدیریت
کنیم که بدون کســب هیچ ســودی تنها قادر به نجات کتابفروشــی و مؤسســه
نشرمان از تعطیلی باشــیم .در تالش هستیم این بحران را پشت سربگذاریم
تا شــاید معجزهای رخ بدهد یا مســئوالن کاری کنند و صنعت نشــر را از خطر
تعطیلینجاتبدهند.
پنجاه هزار تومان میفروشد .متأسفانه طی
ماههــای اخیر بــا کاهش  20تــا  25درصدی
فروشکتابهایمروبهروشدهامونمیدانم
اگرشرایطبههمینمنوالادامهپیداکندباید
از چه راهی گذران زندگی کنم».
حامــد خــدادادی ،مدیــر کتابفروشــی
«علمــی -فرهنگــی» شــرایط مؤسســات
نشــر و کتابفروشــیهای وابســته بــه دولت
یــا ســازمانهای حکومتــی را قــدری بهتــر

از دیگــران میدانــد و میگویــد« :بــا اینکــه
کتابخوانهــای حرفــهای حتــی در شــرایط
فعلی هم به ســراغ کتابفروشــیها و خرید
کتاب میآیند ولی طی ایــن یکی -دوماه با
مراجعــه کنندگانی روبهرو شــدهام که چند
کتاب برداشــته ،پــای صنــدوق میآیند اما
وقتــی از هزینــهای که بایــد بپردازند مطلع
میشــوند یا از خیر خرید برخــی از انتخاب
هایشان میگذرند یا به کل از خرید پشیمان

یشوند!»
م 
«حسندشتی»یکیازمسئوالنکتابفروشی
مؤسســه نشــر«چهر» هــم میگویــد:
«کتابهایــی کــه ما بــه فروش میرســانیم
همگی دانشگاهی و اغلب متعلق به حوزه
پزشکیهستند،اغلباینکتابهاهمچنان
با قیمتهای قدیم به فروش میرسد .هنوز
کتابهایی که با احتساب قیمتهای جدید
منتشر شده وارد بازار نشده وگرنه با افزایش
قیمت قابل توجهی در ارتباط با این کتابها
روبــهرو خواهیــم بود ».او هم معتقد اســت
اگــر مســئوالن چــارهای جــدی بــرای کنترل
شرایط نیندیشند به مرور شاهد رواج هر چه
بیشــتر کتابهای چاپ افســت و دیجیتالی
خواهیم بود .دســتفروش دیگری که بســاط
کتابهایش تقریبــاً نزدیک به خیابان فخر
رازی روی زمین چیده شده در تشریح میزان
کاهــش فــروش خــود میگویــد« :تا قبــل از
این گرانیها حداقــل روزی  800هزار تومان
فروشداشتماماطیاینچندهفتهنزدیک
ب هروزی 300هزار تومان ضرر کرده ام» .
مصطفییاوری ،مســئول «کتابفروشی نشر
آگاه» هم به شرایط فعلی گالیه دارد و تأکید
میکنــد «:وقتی حتی کتاب  200نســخهای
همیکسالدرکتابفروشیهاباقیمیماند
و در آخر هم فروش نمیرود شــما خودتان
حســاب کنید که در شرایط فعلی گرانیها،
چقدر اســتقبال مردم کاهش یافته اســت.
بــا کاهش 40درصدی در فروشــمان روبهرو
شده ایم ،این در شــرایطی است که در آغاز
ســال تحصیلی قرار داریم و کتابفروشــیها
بایــد مملو از دانشــجویانی باشــد کــه برای
خریدکتابهایدرسیمراجعهکنند».
با اینکه بیش از 47سال از آغاز فعالیت این
مؤسسه نشــر میگذرد اما او نگران است که
در صــورت ادامــه ایــن وضعیت آنــان هم
قادربه ادامه اینراهنباشندومیگوید«:نشر
بــا وضعیت بــدی روبهرو شــده ،امیــدوارم
معجزهای در این عرصه رخ بدهد و همین
تعداد معدودی که هنوز مشغول فعالیت
جدی در حوزه کتاب هستند از ادامه کار خود
درنمانند.همچناناغلبکتابهایمانرابا
قیمتهای قدیمی به فروش میرسانیم و
بهدنبال تغییر قیمت کتابها با چسباندن
برچسبیاخطزدنقیمتدرجشدهپشت
جلد کتابها نیستیم.از مسئوالن فرهنگی
میخواهیــم زودتــر چــارهای بــرای نجــات
صنعتنشربیندیشند».

