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دانشبنیان

آیا سرنوشت کتاب به دست فناوران ورق میخورد؟

تقابل کاغذ با صفر و یک
مهتاب دمیرچی

editor@smtnews.ir

کارشناسان معتقدند باوجود نقش مهمی که ناشران الکترونیک
و پلتفرمهای کتاب در  2س�ال همهگیری کرونا ایفا کردند ،باز هم
نمیتوان گفت س�هم زی�ادی از آینده صنعت نش�ر متعلق به این
صنع�ت خواهد بود ،چرا که تجربه نش�ان داده در نهایت ناش�ران
مکتوب ،بازیگران اصلی صنعت نش�ر خواهند بود .بنا بر آمارهای
منتشرش�ده انجمن ناش�ران امریکا ،ناش�ران الکترونیک تنها ۱۲
درصد ب�ازار صنعت نش�ر را در اختی�ار دارند و ناش�ران مکتوب
توسعهدهنده اصلی این صنعت خواهند بود.
در ای�ن گ�زارش به تاثیرات مهم فناوری در صنعت نش�ر
پرداخته است.

بهتر اس��ت ناش��ران مکتوب ،فناوری و دانشبنیانهای حوزه نشر
را جدی بگیرند ،چرا که در عمل فعالیت آنان میتواند به سود نشر
مکتوب و تقویت آنها باشد

بس��یاری معتقدند لذت کتابخوانی تنها زمانی برای
دوستدارانش معنا میشود که واژهها و جمالتی چاپی
روی کاغذ حک شده باشد و خوانندگان هنگام مطالعه
ورق بزنن��د و گاهی هم ب��رای درک بهتر محتوا ،زیر
جمالت خط بکش��ند .همچنین داش��تن کتابخانهای
غن��ی بهنوعی ث��روت این اف��راد بهحس��اب میآید،
بهگونهای که ش��اید حاضر نباش��ند آن را با هر ثروت

ثروتی به نام کتاب

مادی دیگ��ری تعویض کنند .عم��وم کتابخوانها در
دنی��ای درونگرایانه خ��ود ،کتابهای جلد فیزیکی و
کاغذی برایش��ان معنای دیگری دارد و پذیرفتنیتر
اس��ت ،اما ش��اید بد نباش��د که کمی درباره اهمیت
کتابه��ای الکترونی��ک و صوتی ک��ه در پلتفرمهای
اینترنت��ی منتش��ر میش��ود ،مطالبی را ذک��ر کنیم؛
کتابهایی که با س��رعت بس��یار باال در دسترس قرار

میگیرند و میتوانند در کنار کتابهای کاغذی کمک
ش��ایانی به صنعت نشر کنند E-book .و کتابهای
صوتی بهخوبی توانس��تهاند با امکانات فناورانه جدید
جای خود را در صنعت نش��ر پیدا کنند و روزبهروز بر
مخاطبانشان افزوده شود.
گفتنی اس��ت ،در بدو ورود ای��ن فناوری به صنعت
نش��ر بیش��تر ناش��ران مکتوب معتقد بودند ناش��ران

الکترونی��ک هی��چگاه نمیتوانن��د جای آن��ان را در
فضای کلی صنعت نش��ر بگیرند .نگاه غالب به فعاالن
ای��ن عرص��ه آمیخته با یک نگرش قه��ری و تا حدی
برخاسته از ناآشنایی کافی از امکاناتی بود که فناوری
به فضای نش��ر مکتوب میدهد ،اما  2سال همهگیری
کرونا فرصتی پدید آورد تا مزایای نشر الکترونیک در
صنعت نشر مشهود شود.

آینده صنعت نشر با نشر الکترونیک گره خورده است
مرتضی زینعلی ،کارش��ناس در زمینه صنعت نش��ر که
س��الها مدیریت یک نش��ر مکتوب را هم برعه��ده دارد،
بااش��اره به آیندهپژوه��ی در این صنع��ت و نقش فناوری
در این عرصه گفت :تعامل نش��ر دیجیتال با نش��ر مکتوب
یک اتفاق قطعی اس��ت .تشریح آیندهپژوهی نشر ،نیازمند
بررسی  2پارادایم مهم است .نخست باید پیشبینی کنیم
که صنعت نش��ر در آینده دستخوش چه تحوالتی خواهد
ش��د؟ در ای��ن پارادایم افراد باتوجه به تخصص و دانش��ی
که دارند ،پیشبینیهایی را مط��رح میکنند ،اما پارادایم
دوم به آیندهنگاری اختصاص دارد .یعنی براساس دادهها و
اطالعات موجود به احتماالت رخداده در آینده میپردازند
و براساس س��ناریوهای مطرحشده برنامهریزی میکنند و
دس��تاندرکاران و عوامل صنعت نشر را برای تحوالت آتی
آماده میکنند.
این ناشر گفت :گاهی ممکن است پیشبینیها براساس
مس��تندات علمی بیان نشده باش��ند ،بنابراین اتکایی هم
نمیتوان داشت .اینکه آینده صنعت نشر با نشر الکترونیک
گره خورده اس��ت ،امری واضح اس��ت ،اما اینکه آیا نش��ر
الکترونیکی بر نشر مکتوب غلبه خواهد کرد یا خیر و اینکه
چ��ه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد ،هنوز کارشناس��ان و
دانشمندان در سراس��ر دنیا پاسخ مطمئن و روشنی برای
آن ندارند و به نتیجه نرسیدهاند،گرچه بهاستناد مرکز آمار

جهانی در دوران همهگیری کرونا ش��اهد رشد کتابهای
الکترونیک بودهایم.
 دوباره کاغذها تعیینکننده هستند
کتابهای الکترونیک در بدو ورود به دنیای نش��ر رشد
خوبی داشتند ،اما پس از گذشت مدت زمانی دوباره رو به
افول رفتند ،بنابراین نمیتوان گفت که ناشران الکترونیک
بازیگران اصلی صنعت نش��ر در آینده خواهند بود؛ چرا که
در پایان این  2سال که جهان درگیر همهگیری کووید ۱۹
بود ،باز شاهد جان گرفتن رشد کتابهای کاغذی شدیم و
ناشران کتابهای کاغذی و مکتوب همچنان گوی سبقت
را از ناشران الکترونیک ربودند.
وی اف��زود :بهاس��تناد آمارهای انجمن ناش��ران امریکا،
کتابهای کاغذی هنوز بر نش��ر غلبه دارند ،براساس آمار
انجمن ناش��ران امریکا تنها  ۱۱تا  ۱۲درصد صنعت نش��ر
جهان به فعالیت نش��ر الکترونیک و اس��تارتآپهای این
حوزه اختصاص دارد و همچنان نش��ر مکتوب سهم بزرگی
از نشر کتاب را در اختیار دارد .در کل نمیتوان با اطمینان
صرف درباره آینده صنعت نش��ر جهان صحبت کرد و این
نبود اطمینان بر همه کشورها حاکم است.
زینعلی تاکید کرد :ناش��ران مکتوب همچنان با استفاده
از فناوریه��ای نوین و کاغذهای تولیدش��ده با روشهای
جدید ،در تالش هس��تند که جای��گاه خود را حفظ کنند،

بنابراین همواره در صنعت نش��ر میان ناش��ران الکترونیک
و مکتوب جدال بر س��ر بهدست گرفتن بازار وجود داشته
اس��ت ،اما هنوز ناش��ران الکترونیک نتوانستهاند که نقش
جدی در این رقابت ایفا کنند ،اما ناشران مکتوب هم باید
بدانند که تحوالت جدی و حضور فناوری در نش��ر یکی از
مولفههایی است که نمیتوان آن را انکار کرد.
 سیاستگذاری در نشر الکترونیک نداریم
وی بااش��اره به نبود سیاستهای الزم برای توسعه نشر
با اس��تفاده از نش��ر الکترونیک در کشورمان گفت :ضعفی
که در کش��ور ما وج��ود دارد ،به نبود سیاس��ت جدی در
ای��ن عرصه برمیگردد .هنوز سیاس��تگذاران ما بهصورت
جدی وارد این عرصه نشدهاند ،بههمین دلیل آمار دقیقی
هم از میزان فروش کتابهای الکترونیک در کشور نداریم
و همواره براساس حدسها و گمانهزنیها این آمار منتشر
ش��ده اس��ت،بنابراین نمیتوانیم بهطور دقیق از سهم نشر
الکترونیک و دانشبنیانها در صنعت نشر کشور اطالعاتی
ارائه کنیم .براس��اس آمارهای جهانی ،چین نخستین رتبه
را در فروش کتابهای الکترونیک دارد و در صدر ایستاده
اس��ت .امریکا دومین کشوری اس��ت که میزان استفاده از
کتابهای الکترونیک در آن باال است و فضای بازتری برای
ناشران الکترونیک فراهم کرده است.
زینعل��ی خاطرنش��ان ک��رد :بههمین دلیل بهتر اس��ت

ناش��ران مکت��وب ،فن��اوری و
دانشبنیانه��ای حوزه نش��ر را
جدی بگیرند ،چ��را که در عمل
فعالیت آنان میتواند به سود نشر
مکتوب و تقویت آنها بینجامد .از
آنجایی که فناوری یک مولفه پویاست و روزبهروز در حال
تغییر اس��ت ،میتواند نیازهای زیادی از ناش��ران را مرتفع
کند و به توسعه نشر بپردازد.
وی گف��ت :باتوج��ه ب��ه آنچه پیشتر هم اش��اره ش��د،
فناوریها و نش��ر الکترونیک ب��ازوی تقویتکننده مهمی
برای نشر مکتوب بهحساب میآیند و در بسیاری از موارد
میتوانند به س��ود صنعت نش��ر باش��ند .بهگفته زینعلی،
شاید یکی از عوامل تشدیدکننده بازار کپیهای غیرمجاز،
منتشر نش��دن برخی کتابهایی باش��د که موردنیاز بازار
اس��ت .این نبود نش��ر مجدد که بیش��تر در زمینه نش��ر
دانش��گاهی اتفاق میافتد ،باعث میش��ود ک��ه کپیهای
غیرمجاز رشد زیادتری داشته باشند ،بنابراین انتشار مجدد
در قالب  E-bookمیتواند تاثیری جدی بر پیش��گیری و
جلوگیری از تخلفهای صنعت نشر داشته باشد .بهاعتقاد
من در دل نوآوریها و نش��ر الکترونیک فرصتهای زیادی
برای بهبود و توس��عه نش��ر مکتوب وجود دارد و میتواند
برای ناشران مکتوب یک بازوی کمککننده باشد.

روایتی از یک تحول
س��ید احم��د عبدالصالح��ی ،رئی��س یک ش��رکت
دانشبنیان در زمینه نش��ر الکترونیک به
گفت:
باتوج��ه به تح��والت رس��انههای دیجیت��ال در عرصه
بینالملل ،باید گفت که امروزه زیرس��اختهای فناوری
اطالع��ات بیش از ه��ر زمان دیگری به کمک ناش��ران
مکتوب آمده اس��ت و ناش��ران میتوانند از این بس��تر
بهنحو احسن برای توسعه محتوای تولیدی خود استفاده
کنن��د .بهاعتقاد من تحولی که اتفاق افتاده اس��ت ،این
اس��ت که میتوان از نشر الکترونیک در راستای توسعه
نشر مکتوب بهرهبرداری بسیار زیادی کرد و با استفاده
از رمزارزه��ا ،محتواها را با آرش��یوها ارتباط داد یا برای
مثال میتوان از متاورس استفادههای فراوان در راستای
توسعه محتوا کرد.
وی اف��زود :بهعب��ارت دیگر ،محتوا وارد رس��انههایی
میش��ود که تاکنون نقش کمتری داش��تهاند و این به
خوانن��ده کمک ش��ایانی میکند و میتوان��د در آینده
فرآینده��ای جدیدتری را ببیند .ما میتوانیم از گزارش
مکتوب و کتابها بهعنوان نگارش اولیه استفاده کنیم و
بهسمت دنیای وسیعتری برویم .بهعبارت دیگر ،خوراک
نخست تحوالت ،کتابهایی هستند که از سوی ناشران

مکتوب تولید میش��وند اما نش��ر آن از طریق ابررسانه
انجام میگیرد و تاثیر خودش را میگذارد .با این روند،
نویس��نده و مولف هم میتوانن��د از دیدگاههای بهتری
برای نگارش خود اس��تفاده کنن��د .بهاعتقاد من در این
مقط��ع زمانی ،مولفان ما باید با ای��ن نوع مدیاها که بر
بس��تر فناوری و داده هستند ،آشنا ش��وند و از فناوری
اطالعات بهنحو احسن استفاده کنند .مجالت ،کتابها
و روزنامهها از این مکانیس��م استفاده زیادی را خواهند
کرد.
 انقالب فکر با فناوری اطالعات
عبدالصالحی بااشاره به اهمیت توسعه نشر الکترونیک
در فرآیندهای آموزش��ی گفت :امروز تصمیمگیران در
مس��ند آموزش و پرورش متوجه شدهاند که باید زمینه
فعالیت خود را گس��ترش دهن��د و از فناوری اطالعات
اس��تفاده کنند .ت��ا پی��ش از آن ما معتق��د بودیم که
اس��تفاده از دیوایسهای��ی نظیر موبای��ل و تبلت برای
دانشآموزان مجاز نیس��ت ،اما پاندمی کرونا باعث شد
که ای��ن ابزارها بهکمک فرآیندهای آموزش��ی بیایند و
در این زمینه فعالیت خود را گسترش دهند و اگر ما از
این موضوع غفلت کنیم ،نمیتوانیم از آن بهرهمندیها

اس��تفاده کنی��م و یک مفهوم را بهصورت ابررس��انه در
اختیار جامعه هدف قرار دهیم .امروز فناوری اطالعات و
نشر و محتوای مکتوب همگی در بستری بهنام فناوری
ت ب ه دست هم دهند و رویکرد جدیدی از
میتوانند دس 
تولید محتوا را خلق کنند.
 حواسمان باشد عقب نمانیم
وی گفت :باتوجه به موارد یادشده خوب است ناشران
از مدیاه��ای نوین نهای��ت بهره را ببرند ت��ا بتوانند در
عرصههای مختلف مکتوبات خود را عرضه کنند .اتصال
محتوا به مدیا ،حلقه گمش��ده توسعه صنعت نشر است
و اگ��ر م��ا نتوانیم در این زمینه موف��ق عمل کنیم ،در
صنعت نشر عقبمانده خواهیم بود .ما میتوانیم از این
مدی��ا برای محتواهای جدیدتر به��ره بگیریم .بهعبارت
دیگر ،وقتی به یک نگارش ،احس��اس شهودی بدهیم،
بهطور طبیعی انتقال مطالب با س��رعت بیشتری اتفاق
میافتد .این شهودی شدن محتوا میتواند کمک زیادی
به مخاطب��ان برای درک بهتر از محت��وا ارائه بدهد ،از
ای��نرو نباید ما نس��بت به آن بیتوجه باش��یم و خوب
اس��ت با کس��انی که در حوزه فناوری اطالعات فعالیت
میکنند ،ارتباط بیش��تری برقرار کنیم .تعامل دوسویه

میان نش��ر مکتوب و دیجیتال
یک امر انکارنشدنی است ،چرا
که اگر این تعامل برقرار نشود،
در صنعت نش��ر راهی از پیش
نمیبریم .اگر نشر دیجیتال هم
خ��ود را به منابع محت��وای مکتوب متصل نکند ،غفلت
کرده اس��ت؛ بنابراین نش��ر مکتوب و دیجیتال 2 ،بال
پرواز صنعت نشر در آینده خواهند بود.

سخن پایانی
بنا بر موارد یادش��ده باید گفت :تاثیر و مهم بودن
نش��ر الکترونیک در فضای فعال صنعت نش��ر امری
انکارنشدنی اس��ت .مولفهای نظیر فناوری اطالعات
بهقدری نقشآفرین اس��ت که ناشران مکتوب راهی
جز بهرهگی��ری از آن برای توس��عه فعالیت خویش
ندارن��د .امروزه تعامل ای��ن  2حوزه میتواند صنعت
نشری ،پویاتر و وسیعتر در کشور بسازد؛ بنابراین نه
نشر مکتوب بهتنهایی بازیگر اصلی این میدان است
و نه نشر الکترونیک.

امروز فناوری
اطالعات و
نشر و محتوای
مکتوب همگی
در بستری
بهنام فناوری
میتوانند دست
بهدست هم
دهند و رویکرد
جدیدی از
تولید محتوا
را خلق کنند

یادداشت

توسعه  ۸فناوری
برای رونق
اینترنت اشیا

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد  ۸فناوری برای رونق اینترنت اشیا به
کمک شرکتهای دانشبنیان و خالق توسعه مییابد.
بهگ��زارش معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��تجمهوری ،در دنیا از ۸
فناوری بهعنوان دس��تیاران جدی توس��عه اینترنت اش��یا ی��اد میکنند.
«هوش مصنوعی»« ،رباتیک»« ،واقعیتمج��ازی و افزوده»« ،بالکچین»،
«اپلیکیش��ن موبایل و نر مافزار»« ،یادگیری ماش��ینی»« ،کالن دادهها» و
«رایان��ش ابری»؛  ۸فن��اوری کمکی برای فعاالن در عرصه اینترنت اش��یا

انتخاب ش��دهاند و نقشی موثر در توسعه بازار جهانی این صنعت کاربردی
ایفا میکنند.
نظریه اینترنت اش��یا نخستینبار در سال  ۱۹۹۹مطرح شد؛ این فناوری
بر تجمیع اطالعات و اس��تفاده از منابع اطالعاتی مختلف متمرکز است که
میتواند زنجیره ارزشمندی از امکانات و اتصاالت را در اختیار کاربران قرار
دهد .بازار بزرگ اینترنت اشیا را متعلق به کشورهای توسعهیافته آسیایی،
اقیانوسیه ،امریکا و اروپا میدانند و آمارها نشان میدهد که هر روز بر تعداد

کسبوکارها و دستگاههای متصلشده به اینترنت اشیا افزوده میشود.
در ایران باوجود استقبال فناوران از این حوزه هنوز به مرحله قابلقبولی
در توسعه این حوزه نرسیدهایم که معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
در تالش اس��ت تا با کمک ش��رکتهای دانشبنیان و خالق ،شرایط برای
ورود ش��رکتهای جدید به این حوزه ،رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت
کس��بوکارهای این عرصه و افزایش تولید محص��والت و ارائه خدمات در
زمینه اینترنت اشیا را فراهم کند.

اقتصاد
دانشبنیان
یک فرهنگ
است

بهرام صلواتی

رئیس مرکز مهاجرت ایران

اقتص��اد دانشبنیان یک دکمه نیس��ت که
وقتی فش��ارش میدهیم ،همه مشکالت حل
شود؛ بهاعتقاد من یک فرهنگ است که باید
در بخشهای مختلف نهادینه ش��ود ،بهویژه
در ش��رایط فعلی که ب��ا پدیدهها و معضالتی
چون ریزگردها ،خشکس��الی و آثار ناش��ی از
تغییرات اقلیمی روبهرو هستیم .این در حالی
است که سهم بکارگیری اقتصاد دانشبنیان
در اقتصاد کش��اورزی تکرقمی اس��ت .ابتدا
بای��د این س��هم را در عرصهه��ای گوناگون
افزایش دهیم و بعد به این س��مت برویم که
فرهنگ حل مسائل و مشکالت با کمک علم
و فناوری را نهادینه کنیم .در واقع در مواجهه
با مس��ائل خرد و کالن کش��ور بهرهگیری از
دانشبنیانه��ا بای��د تبدیل ب��ه یک فرهنگ
ش��ود .در اصل باید علم ،فناوری و نوآوری را
در مس��یر تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی
قرار دهیم.
 علم و فناوری بهتنهایی کافی نیست
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د حلقه
گمش��ده سیس��تم بهرهب��رداری از عل��م در
راس��تای تولید ث��روت در کش��ور ،ارتباطات
زنجیرهوار نهادهای علمی با صنعت و جامعه
است .صرف وجود و راهاندازی آزمایشگاههایی
ک��ه از آخرین فناوریها و علم روز اس��تفاده
میکنند ،کافی نیس��ت؛ اگر نتوانند با بخش
صنعت ،خدمات عمومی و کش��اورزی همسو
باش��ند و در زمینه تولید ثروت ،رفاه عمومی
و رفع مش��کالت کالن کشور گام بردارند ،در
عمل هیچ س��ودی نخواهند داشت ،بنابراین
ارتباطات میان سازمانها و نهادهای گوناگون
همان حلقه گمش��ده زنجی��ره تبدیل علم به
ثروت اس��ت ،بههمین دلیل است که همیشه
از کلمه زیستبوم اقتصاد دانشبنیان استفاده
میش��ود .اینها همگی باید به شکل زنجیر به
یکدیگر متصل باشند .در واقع علت اینکه در
بحث دانشبنیانها از واژه زیستبوم استفاده
میش��ود به درونزایی آنه��ا برمیگردد ،چرا
که زیس��تبوم اقتصاد دانشبنیان پویا و زنده
اس��ت و میتواند بسان یک موجود زنده خود
را بازسازی کند و رشد دهد.
 ی�ک پای تقاض�ای نی�روی کار در
کشور میلنگد
مهمتری��ن مش��کل م��ا در بخ��ش وزارت
صنعت،معدن و تجارت و کار اس��ت .همیشه
یک پ��ای تقاض��ای نی��روی کار در کش��ور
میلنگ��د .گفتنی اس��ت ،در ط��رف عرضه،
مشکلی احساس نمیش��ود و بههمین دلیل
اس��ت که هم��واره ما با م��ازاد عرضه نیروی
کار روب��هرو هس��تیم .ما بای��د بتوانیم طرف
تقاض��ا را افزای��ش دهیم و این ب��ا همکاری
وزارتخانههای��ی چ��ون کار و رف��اه اجتماعی
و کش��اورزی هموارت��ر میش��ود ،ام��ا هنوز
خیل��ی در ابتدای راه هس��تیم .امیدوارم که
با نامگذاری امس��ال ،این روند رشد بیشتری
داشته باشد.
م��ا باید این را هم در نظ��ر بگیریم که اگر
بخشی از نیروی انسانی ما در بازار کار جهانی
جذب شوند ،عالوهبر اینکه فشار بر بازار کار
در کش��ور کم میش��ود ،این اف��راد مجهز به
مهارته��ای بینالملل��ی در بازاره��ای کار
جهانی میشوند و این فرصت را به ما میدهد
تا بتوانیم زمینههای بازگشت و بهرهگیری از
این نیروها را فراهم کنیم.
همواره در باب ایجاد ش��غل در کش��ور به
ش��عارزدگیهایی مبتال بودیم که باید در این
امر هدفگذاریهای دقیقی داشته باشیم .تا
زمان��ی که ظرفیت جذب نیروی انس��انی در
داخل کشور بهشکل صددرصدی فعال شود،
میتوانی��م از ظرفیت خالی نیروی کار ایرانی
در بازار کار جهانی استفاده کنیم و در شرایط
بازگش��ت نیروی انسانی ماهر از آنها بهرهمند
ش��ویم .حال وقتی رهبر معظم انقالب شعار
امس��ال را به دانشبنیانه��ا اختصاص داده
اس��ت ،باید بهعنوان ی��ک ماموریت کالن و
هماهنگ می��ان نهادهای خرد و کالن به آن
نگاه کرد .مهمترین مش��کل م��ا ناهماهنگی
اس��ت؛ گفتنی اس��ت ،در بعضی از نهادهای
دولتی حرکتهایی انجام میش��ود ،اما چون
تعامالت بیندستگاهی ما ضعیف است ،باعث
میش��ود که این حرکتها جنب��ه همافزایی
پی��دا نکنند .نکت��ه مثبت این اس��ت که ما
باید بتوانیم از این ش��عار س��ال ،نهایت بهره
را ببری��م و ب��ه ظرفیت ج��ذب و بکارگیری
دانش��گران در فرآین��د تولید اش��تغال اضافه
کنیم.

