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چکیده
رشد سریع فّناوری، صنایع و زندگی انسان ها را با تغییرات فراوانی روبه رو کرده است. با 
گسترش اینترنت، گوشی های هوشمند و تبلت از یک طرف و استفادة روز افزون مردم از این ابزارها، 
فرصتی برای صنایع و بنگاه ها به وجود آمده است تا محصوالت و خدمات خود را از این طریق به 

بهترین شکل عرضه کنند و به فروش برسانند.
همان طور که می دانیم، صنعت نشر نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. شرکت های فعال در 
حوزة نشر، فّناوری را به خدمت گرفته و از آن برای سرویس دهی به مشتریان خود بهره گرفته اند. 
در دهة اخیر، پیشرفت صنعت نشر در استفاده از فّناوری بسیار خوب و چشمگیر بوده است. امروزه 
فروشگاه های اینترنتی کتاب، کتاب الکترونیک، کتاب گویا، کتاب چند رسانه ای، کتاب تعاملی، و 
دستگاه های کتاب خوان برای اهالی فرهنگ و خوانندگان کتاب آشنا هستند و این خدمات با استقبال 

خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است.
با توجه به پتانسیل باالی صنعت نشر و گردش مالی مقبول این صنعت، بنگاه های اقتصادی 

فراوانی در خارج و داخل کشور در عرصة صنعت نشر الکترونیک مشغول به فعالیت اند.

واژه های کلیدی
کتاب الکترونیک1، کتاب گویا2، کتاب تعاملی3، دستگاه کتاب خوان4، فروشگاه اینترنتی.

بررسی نشر الکترونیک در سطح بین الملل
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مقدمه
اریک اشمیت5، مدیر گوگل، در مقدمة معروف ترین کتاب خود به نام  عصر جدید دیجیتال، 
دگرگون شدن آیندة افراد، ملت ها و کسب و کارها  می نویسد: »اینترنت از معدود چیزهایی است 
که بشر آن را ساخته ولی به تمامی درک نکرده است. اینترنت که به منزلة ابزار انتقال اطالعات 
الکترونیکی )میان کامپیوتر هایی به بزرگِی یک اتاق( به کار می رفت به خروجگاه چندوجهِی 
همه جایی و نامحدودی برای بروز انرژی و تجلی انسانی تبدیل شد. این امر که در ابتدا نامحسوس 
بود و دگرگونی با ثباتی داشت رفته رفته رشد بیشتری یافت و هر لحظه پیچیده تر شد. اینترنت منبعی 
برای خیرهای شگفت انگیز و شرهای دهشتناک است. و ما هنوز در ابتدای راه مشاهدة تأثیرات آن 

بر صحنة جهانی هستیم.«
از جنبه های مثبت اینترنت استفاده از این بستر برای تسهیل دسترسی همگان در هر مکان و 

زمانی به محتوای فرهنگی و هنری است.
با توجه به مقولة جهانی شدن و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی6، آشنایی با 
آثار احتمالی آن بر صنعت نشر الزم و ضروری است که در این صورت صنعت نشر با یک 
بازار جهانی و رقابتی مواجه خواهد شد. بنابراین برای بهره مندی از این فرصت باید با فعاالن 
بین المللی خوب آشنا باشیم و همچنین از تجربه های آن ها استفاده کنیم. و برای الگوبرداری 
از عملکرد موفق و شناسایی زمینه های همکاری با آن ها نیازمند آن هستیم تا به طور دقیق تر 
و موشکافانه  تر و سریع تری وضعیت این صنعت در جهان را بررسی و رخدادهای این عرصه 

را رصد کنیم. 
نوشتة پیش رو به منظور شناخت بیشتر با این صنعت در جهان تنظیم شده است. در ابتدا با 

بررسی نشر الکترونیک در سطح بین الملل
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بررسی آمار و ارقامی از این صنعت سعی بر این داریم تصویری کلی از آن را ارائه کنیم. در ادامه به 
معرفی مهم ترین بنگاه های صنعت نشر در سطح جهان خواهیم پرداخت.

وضعیت کلی نشر الکترونیک در جهان
مؤ سسه های گوناگونی در جهان هستند که گزارش های دوره ای، معموالً ساالنه، از وضعیت 
صنعت نشر الکترونیک ارائه می کنند. از آنجا که این اطالعات ارزش بسیاری دارد و در فضای رقابتی 
این صنعت راهنمای خوبی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی است، شرکت ها عموماً به این گزارش ها 

توجه می کنند.

بررسی نشر الکترونیک در سطح بین الملل

نمودار 1. درآمد حاصل از فروش کتاب  الکترونیک در ایاالت متحده.
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یکی از این مؤسسات مؤسسة آلمانی ویسخنبارت7 است که هر ساله گزارشی را منتشر می کند 
که در آن وضعیت صنعت نشر کتاب را بررسی می کند. با توجه به رشد باالی کتاب های الکترونیک 
در سال های اخیر، یکی از بخش های مهم این گزارش به بررسی کتاب های الکترونیک اختصاص داده 

شده است. از دیگر مؤسسات معتبر در این زمینه می توان به BISG 8 اشاره کرد.
مؤسسة معتبر استاتیستا درآمدی را که فروشندگان کتاب های الکترونیک در امریکا کسب 
کرده اند از سال 2008 تا 2018 در نمودار 1 نشان داده و با بررسی و نظر کارشناسان این روند را برای 

چهار سال آینده نیز پیش بینی کرده است.
این مؤسسه همچنین به بررسی طیف خوانندگان کتاب های الکترونیک پرداخته و نتایج 

نمودار 2. خوانندگان کتب الکترونیک به تفکیک سن در ایاالت متحده.
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درخور توجهی به مخاطبان ارائه می کند. در نمودار 2 طیف خوانندگان کتب الکترونیک در امریکا بر 
اساس سن، و در نمودار 3 بر اساس تحصیالت دانشگاهی نشان داده شده است.

مجلة معتبر اکونومیست مقاله ای با نام »از پاپیروس تا پیکسل« در دسامبر 2014 منتشر 
کرد که از نکات جالب این مقاله شیوة ارائة آن بود به این صورت که آن را در سه فرمت )فرمت 
مرسوم HTML، به شکل کتاب، و با قابلیت تورق و به صورت صوتی( به مخاطبان عرضه کرد. 
این مقاله ضمن نوشتن تاریخچه ای از کتاب و تغییرات آن در طی تاریخ، نکات ارزشمندی را 
در مورد شیوه های جدید انتشار کتاب و انتقاداتی که به آن ها می شود مطرح می کند. در بخشی 
از این مقاله در انتقاد به نشر مستقل9 کتاب از سوی نویسندگان، نقل قولی از کریستوفر مارتین، 

نمودار 3. خوانندگان کتاب های الکترونیک به تفکیک تحصیالت در ایاالت متحده.
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نویسندة  آلمانی قرن هجدهم، آورده است: »اگر همه قرار است بنویسند، پس چه کسی قرار است 
بخواند؟«

در بخش دیگری از این گزارش مقایسه ای میان نشر الکترونیک و کتاب های چاپی در طی 
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سال های 2009 تا 2018 به تفکیک برای شش کشور انجام شده است که نکات درخور توجهی را 
در خود دارد.

با توجه به آمار ارائه شده نتیجه می گیریم:
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ـ سرعت رشد فروش کتاب های الکترونیک بسیار بیشتر از سرعت کاهش کتاب های چاپی 
است. این می تواند این نکته را که کتاب الکترونیک جایگزین کتاب های چاپی می شود 

تضعیف کند. 
ـ  توجه به این نکته از این جهت اهمیت باالیی دارد که نسخه های الکترونیکی کتاب ها عموما ً 

از قیمت بسیار پایین تری در مقایسه با نسخه های چاپی برخوردار است.
ـ سرعت رشد کتاب های الکترونیک در آمریکا نسبت به دیگر کشورها بیشتر است.

ـ در کشوری مانند چین که دارای قوانین داخلی سخت تر و بسته تری است رشد این صنعت 
با کندی پیش می رود.

مطالب این نوشتار بر آن است تا صنعت نشر الکترونیک را که صنعتی پویا و با رشد بسیار 
سریع است بررسی و ساختاری برای آن ترسیم کند. به  این منظور ما سعی کردیم انواع شیوه های ارائة 
خدمات این شرکت ها را تحت پوشش قرار دهیم و آن ها را طبقه بندی کنیم. در ذیل طبقه بندی ما از 
شیوة ارائة خدمات آمده است و به طور کلی مهم ترین شرکت های ارائه دهندة این خدمات را معرفی 

کرده ایم:
1. نرم افزارهای کتاب خوان.

2. تولید کتاب های الکترونیک و نشر با استفاده از بسترهای موجود.
3. نشر مستقل.

4. خدمات جانبی کتاب خوانی )شبکه های اجتماعی کتاب خوانی(.
5. تولید و فروش کتاب های صوتی.

6. کتاب خانه های دیجیتال.
7. سخت افزارهای کتاب خوان.

بررسی نشر الکترونیک در سطح بین الملل
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1. آمازون10
آمازون یک شرکت تجارت الکترونیک امریکایی  است که جف بزوس11 در سال 1994 
در سیاتل واشنگتن تأسیس کرد. این وب گاه در سال 1995 با عنوان فروشگاه آنالین کتاب کار 
خود را آغاز کرد. آمازون هم اکنون کتاب چاپی، کتاب الکترونیک، کتاب الکترونیکی مخصوص 
کتاب خوان کیندل، کتاب های صوتی، ویدئو، موسیقی، نرم افزار و بازی، محصوالت الکترونیکی مانند 
تلفن همراه و تبلت، پوشاک، جواهرات، و بسیاری محصوالت متنوع دیگر اعم از محصوالت نو یا 
دست دوم را از طریق اینترنت عرضه می کند. هم اکنون، این شرکت کتاب خوان های الکترونیکی 
نیز تولید می کند که این مجموعه محصوالت مشتریان فراوانی در سرتاسر دنیا دارد. شرکت آمازون 
بیشترین درصد فروش را در بین فروشگاه های اینترنت دارد. دلیل موفقیت این شرکت استفاده از 
یا همکاری در فروش12 بوده است که باعث شده تعداد فراوانی کار به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

ایجاد شود.
این شرکت در ابتدا با فروش کتاب کار خود را آغاز کرده و کتاب های کاغذی و سپس 
نسخة PDF آن ها را عرضه کرد، اما در راستای استراتژی خود فعالیت های خود را گسترش داده و 
وارد بازارهای دیگر نیز شده است. بسیاری از فعالیت هایش را از طریق خرید شرکت های کوچک تر 
بسط داده است. هم اکنون آمازون صاحب 35 برند گوناگون در زمینة ارائة خدمات گوناگون به 
صورت آنالین است. چشم انداز این شرکت به این صورت نوشته شده است: »مشتری مدارترین 
شرکت در سطح دنیا، به طوری که هرکسی هر چیزی را که مورد نیازش است بتواند در فضای 

اینترنت پیدا کند و با کمترین قیمت ممکن آن را بخرد.«
1. 1. آمازون کیندل 

آمازون کیندل )Amazon Kindle( سخت افزار الکترونیکی است که آمازون ساخته و 

بررسی نشر الکترونیک در سطح بین الملل
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منتشر کرده است و برای خواندن کتاب الکترونیکی و دیگر رسانه های دیجیتال به کار می رود. این 
وسیله در نسخه های کیندل، کیندل 2، کیندل دی ایکس، کیندل کیبورد، کیندل تاچ، کیندل فایر، و 

غیره تولید می شود و اولین نسخة آن در 19 نوامبر 2007 منتشر شد.
همچنین با انتشار نرم افزار کیندل برای گوشی های هوشمند، تبلت و کامپیوتر تحت سیستم 
عامل های ویندوز، اندروید، و IOS مشتریان می توانند بدون خرید سخت افزار کتاب خوان اختصاصی 

به مجموعه کتاب های کیندل دسترسی داشته باشند.
از امکانات نسخة کیندل می توان موارد ذیل را نام برد: 

ـ مرور و یادآوری مطالبی که خوانده اید.
ـ شناختن افرادی که عالیق نزدیک به شما دارند.

ـ مدیریت کتاب ها، نوشتن حاشیه بر آن ها، و نشانه گذاری در آن.
1. 2. نشر مستقیم کیندل13 

در سال 2007، آمازون سرویس جدید خود را با نام KDP عرضه کرد که نویسندگان به 
کمک آن می توانند به صورت مستقیم و بدون نیاز به واسطه کتاب های خود را به صورت الکترونیک 

منتشر کنند.
آمازون به نویسندگان مستقل بین 35 تا 70 درصد حق امتیاز چاپ می دهد.

این کتاب ها در موضوعات مختلفی می باشد و یک تقسیم بندی که در سایت این شرکت انجام 
شده از قرار ذیل است:

● کسب و کار و سرمایه گذاری
● کمیک ها و داستان های مصّور

)EDU( محتوای آموزشی ●
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● کتاب کودکان
● ادبیات و داستان

● رمان های جنایی و هیجان انگیز
● کتاب های غیرداستانی

● رمان های عاشقانه
● کتاب های علمیـ  تخیلی

● رمان های نوجوانان و جوانان
مهم ترین مزایای این نوع نشر از نظر آمازون:

ـ سریع وارد بازار می شود.
ـ به دست آوردن پول بیشتر با 70 درصد حق امتیاز.

ـ کنترل داشتن بر فرایند فروش، امکان اعمال تغییرات در کتاب در هر زمان.
2. کریت اسپیس14 

این شرکت از شرکت های زیرمجموعة آمازون است که در زمینة نشر مستقیم فعالیت 
می کند. محصوالت این شرکت محدود به کتاب های الکترونیک نمی شود و طیفی از فایل های صوتی 

و تصویری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.
این شرکت با نام کستوم فلیکس لبز و بوک سرج15 کار خود را آغاز کرد. کستوم فلیکس 
در سال 2002 با همکاری چهار نفر و به منظور حمایت از فیلم سازان مستقل کار خود را آغاز کرد. 
بوک سرج در سال 2000 با گروه کوچکی از نویسندگان با هدف انتشار مستقیم کتاب توسط 

نویسندگان و حفظ حقوق و سودآوری برای آن ها شروع به کار کرد. 
در سال 2005 هر دو شرکت مذکور توسط آمازون خریداری شدند. سال 2007 نام کاستوم 
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فلیکس به کریت اسپیس تغییر کرد و در سال 2009 دو شرکت ادغام شدند و با نام کریت اسپیس 
به ارائة خدمات به مشتریان پرداختند.

3. آودیبل16 
شرکت آودیبل تولید کننده و فروشندة کتاب های صوتی است. این شرکت هم از شرکت های 
زیرمجموعة شرکت آمازون است. نرم افزار های مخصوص برای گوش کردن به این کتاب های صوتی 

وجود دارد. نرم افزارهای این شرکت برای سیستم عامل های ویندوز، اندروید، و IOS موجود است.
آودیبل را در سال 1995 دونالد کتز17 بنا نهاد و در سال 1997 اولین سخت افزار پخش 

فایل های صوتی را ارائه کرد. این شرکت در سال 2008 به خانوادة آمازون ملحق شد.
از سال 2011 بسیاری از محصوالت این شرکت را شرکت ACX تأمین می کند.

4. آ سی ایکس18 
و  انتشارات(  و  نویسندگان  )مانند  حقوق  دارندگان  از  شبکه ای  ایجاد  با   ACX شرکت 
تولید کنندگان کتاب های گویا )استودیوها و صداپیشگان( تولید کتاب های الکترونیک را تسهیل 
کرده است. هم اکنون ACX حدود 29500 کتاب گویا برای فروش در آودیبل، آمازون، و آی 

تونز19 تولید کرده است.
تعداد پروژه های در حال اجرای این شرکت 6400 کتاب صوتی است و با بیش از 22000 

تولیدکننده همکاری دارد.
20Comixology .5

این شرکت نیز با تمرکز بر کتاب های کمیک و داستان های مصور، و ایجاد پلتفرمی برای 
فروش و خواندن کتاب های مصور، موجب تحول بسیار این نوع کتاب ها شده است. ارائة تجربة 
همه جانبه و سینمایی برای مشتریان کتاب های مصّور و ایجاد تجربه ای نو در زمینة مطالعة کتاب های 
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کمیک، باعث شد این شرکت با رشد سریع و نمایی مواجه شود و به یکی از ده برنامة پرفروش اپل 
در سال 2011 و 2012 و پر فروش ترین برنامه غیر بازی در 2012 و 2013 تبدیل شود. نرم افزارهای 

این شرکت تحت سیستم عامل های ویندوز، اندروید، IOS، و کیندل فایر ارائه شده است.
75 ناشر و بسیاری از نویسندگان مستقل از طریق این شرکت خدمات خود را ارائه می کنند. 

همچنین 50 درصد از درآمد خالص فروش هر کتاب به نویسنده یا ناشر تعلق می گیرد.
21AbeBooks .6

این شرکت در سال 1996 تأسیس شد و با ایجاد بازار آنالین برای خرید انواع کتاب های 
تازه منتشر شده، دست دوم، نایاب، و کتاب هایی که دیگر منتشر نمی شوند به مشتریان خدمت می دهند. 
خریداران به کمک این شرکت می توانند با هزاران کتاب فروشی بزرگ و حرفه ای در سراسر جهان و 
به میلیون ها کتاب که لیست آن موجود است دسترسی داشته باشند. خدمات این شرکت به کتاب های 

کاغذی اختصاص دارد.
22Book Depository .7

یک کتاب فروشی آنالین است که خریداران می توانند از آن کتاب بخرند و بدون هزینة 
ارسال کتاب را دریافت کنند. این شرکت خدماتش را در بیش از صد کشور ارائه می کند. بیش از 11 

میلیون عنوان کتاب با قیمت های باور نکردنی در این فروشگاه قابل خرید است.
8. گود ریدز23

گودریدز بزرگ ترین سایت )شبکة اجتماعی( برای کتاب خوان هاست که به ارائة پیشنهاد 
مناسب برای مطالعة آن ها می پردازد. مأموریت این شرکت کمک به افراد برای پیدا کردن و به 

اشتراک گذاشتن کتاب های مورد عالقه شان است.
بعضی از خدمات:
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ـ می توانید ببینید دوستانتان چه کتاب هایی  خوانده اند.
ـ پیگیری کتاب هایی که مطالعه کرده ایم، می خواهیم مطالعه کنیم24، یا در حال مطالعة آن 

هستیم.
ـ پیشنهاد مطالعة کتاب برای هر فرد بر اساس ذائقة مخاطب. این سایت ادعا کرده است که 

برای ارائة پیشنهاد مناسب تا 20 میلیارد داده را بررسی و تحلیل می کند.
ـ تشخیص اینکه یک کتاب برای شما مناسب است بر اساس بررسی جامعة خوانندگان این 

سایت.
آمار ارائه شده دربارة این سایت به شرح ذیل است:

● 30 میلیون عضو و کاربر این سایت اند.
● 900 میلیون کتاب در این سایت قرار دارند.

● 34 میلیون مرور بر کتاب ها نوشته شده است.
9. کوبو25

کوبو شرکتی کانادایی است که به فروش کتاب های الکترونیک، سخت افزارهای کتاب خوان، 
نرم افزارهای کتاب خوان، و تبلت می پردازد. کوبو از شرکت های تابع شرکت ژاپنی راکوتن26 است 
که در زمینة تجارت الکترونیک فعال است. نام این شرکت از آناگرام )جابه جایی حروف یک کلمه( 

.)Book-Kobo( کلمة التین کتاب گرفته شده است
این شرکت را در فوریة 2009 فروشگاه های زنجیره ای کتاب در کانادا به نام ایندیگو بوکز 
اند میوزیک27 تأسیس کردند. در دسامبر همان سال نام ایندیگو به کوبو تغییر یافت و به صورت یک 
شرکت مستقل از ایندیگو به فعالیت خود ادامه داد. در سال 2012 شرکت ژاپنی راکوتن، کوبو را از 

مالکان قبلی آن خرید.
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محصوالت این شرکت شامل کتاب خوان الکترونیک و کتاب های الکترونیک و تبلت است.
9. 1. کتاب خوان الکترونیک کوبو28

اولین محصول این شرکت در می  2010 روانة بازار شد و به عنوان یک جایگزین حداقلی و 
مناسب برای کتاب خوان های گران موجود در بازار معرفی شد. این کتاب خوان ها از صفحة نمایش 
با جوهر الکترونیک29 استفاده می کردند. تبلت های کوبو تحت سیستم عامل اندروید عمل می کنند و 

عالوه بر کتاب خواندن قابلیت های زیاد دیگری هم دارند. 
9. 2. کتاب های الکترونیک کوبو

در سال 2010 کتاب فروشی کوبو کار خود را آغاز کرد. تعداد کتاب های منتشرشدة این 
شرکت حدود 4 میلیون عنوان است که در 68 زبان گوناگون چاپ شده است. محتوایی که کوبو 
ارائه می کند محدود به کتاب نیست و شامل روزنامه و مجالت نیز می شود. بیشتر عناوین قابل فروش 
در این سایت با فرمت E-Pub باز و با DRM هستند. چندین کتاب فروشی آنالین کاربرانشان را 
به سایت کوبو منتقل کردند و به فعالیت خود پایان دادند که مهم ترین آن ها کتاب فروشی بوردرز30 

و سونی31 است.
کوبو نرم افزار کتاب خوان رایگان خود را تحت سیستم عامل های IOS، اندروید، بلک بری، 

ویندوز، و ویندوز فون ارائه داده است.
3.9. کوبو و نشر مستقیم

کوبو به نویسندگان مستقل در سراسر جهان این امکان را می دهد تا از پلتفرم این شرکت 
استفاده و کتاب های خود را بی واسطه منتشر کنند. مشتریان کوبو شامل افرادی از 190 کشور در 

سطح جهان اند.
برای نشر مستقیم از طریق کوبو 5 مرحلة ذیل باید طی شود:
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1. کلیات کتاب خود را معرفی کنید.
2. آپلود محتوای اصلی کتاب.

3. انتخاب حقوق محتوا: تصمیم بگیرید کجا می خواهید کتابتان را منتشر کنید و چگونه آن 
را حفظ می کنید.

4. قیمت کتاب خود را تعیین کنید.
5. انتشار دهید. کتابتان را در هر جا مایلید به فروش بگذارید و حق التألیف خود را بگیرید و 

بازخور جهانی کتاب خود را دنبال کنید.
10. سونی32

سونی اولین کتاب خوان های الکترونیک تجاری را با فّناوری جوهر الکترونیک تولید کرد. 
اولین مدل های تولید شده در سال 2006 روانة بازار شد و در حال حاضر گسترة وسیعی از کتاب خوان ها 

را ارائه می کند. 
فروشگاه کتاب الکترونیکی سونی در بیستم مارس 2014 بسته شد و مشتریان این شرکت به 

سایت کوبو ارجاع داده می شوند.
11. بارنز اند نوبل33

یکی از 500 شرکت فورچون و بزرگ ترین خرده فروش کتاب در ایالت متحده است. تا 
نوامبر 2014 دارای 658 فروشگاه خرده فروشی در 50 ایالت و 714 کتاب فروشی دانشگاهی است که 

از این طریق به بیش از 5 میلیون دانشجو و 250000 نفر هیئت علمی خدمت رسانی می کند.
این شرکت در نوامبر 2009 کتاب خوان خود را با نام نوک34 بر اساس سیستم عامل اندروید 

به بازار عرضه کرد.
این شرکت امروزه نرم افزارهایی تحت سیستم عامل های اندروید، ویندوز، و IOS برای 
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بازی،  الکترونیکی،  مجالت  الکترونیک،  کتاب های  شرکت  این  است.  داده  ارائه  کتاب خوانی 
کتاب های صوتی، و ویدئو ارائه می کند.

35BOOKEEN .12
این شرکت فرانسوی است و در زمینة کتاب های الکترونیک فعالیت می کند. در سال 
2003 و پس از شکست سیتال36 )اولین شرکت اروپایی تولید کنندة کتاب خوان الکترونیک( دو 
مهندس قبلی شرکت سیتال، الرن پیکارد و میشل داهان، سرمایة معنوی شرکت سیتال را خریدند 
و با نام بوکین37 کار خود را آغاز کردند. اولین کتاب خوان آن ها با نام سایبوک جن وان38 به بازار 
عرضه شد. اواخر سال 2007 آن ها محصول جدید خود را بر اساس فّناوری جوهر الکترونیک به 

بازار عرضه کردند.
39Google Play Books .13

گوگل پلی بوکز که قباًل با نام گوگل ای بوکز40 فعالیت می کرد برنامه ای برای دانلود 
و مطالعة کتاب های الکترونیک است که شرکت گوگل معرفی کرده است. کاربران می توانند 
کتاب های مورد نظر خود را از سایت گوگل پلی41 دانلود کنند. این فروشگاه بیش از 4 میلیون 
نسخه کتاب دارد که در دو فرمت EPUB و PDF به مشتریان عرضه می کند. این کتاب ها در 
سخت افزارهای کتاب خوانی مانند کتاب خوان سونی و Nook قابل خواندن است، اما کتاب خوان 
کیندل از این کتاب ها پشتیبانی نمی کند. برنامة مزبور برای دو سیستم عامل اندروید و IOS در سایت 

گوگل پلی به صورت رایگان برای دانلود قرار داده شده است. 
گوگل پلی بوکز در دسامبر 2010 شروع به کار کرد و ابتدا سرویسی بود برای 
ایجاد قابلیت جست وجوی همة کتاب ها که پروژة اسکن کردن کتاب ها بود. بعدها کم کم 
تغییر شکل داد و به فروشندة کتاب تبدیل شد. این فروشگاه کتاب الکترونیک با عرضة 
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بیش از 3 میلیون نسخه کتاب کار خود را آغاز کرد. گوگل در آغاز با مشارکت بیش 
از 5 هزار ناشر شروع به کار کرد و بیش از 2 میلیون نسخه کتاب رایگان به مردم امریکا 

عرضه کرد. 
فروشگاه گوگل بوکز اینک در 60 کشور دنیا افتتاح شده است. اپلیکیشن گوگل بوکز حاال 
در لیست بیشترین دانلود شده ها )یک میلیارد دانلود( در کنار فیسبوک و واتس آپ مقام نهم را دارد. 
البته گزارش هایی مبنی بر اینکه گزارش های گوگل پلی چندان قابل اعتماد نیست وجود دارد و شاید 
این عدد هم کامال ً درست نباشد. در مارس 2012، گوگل ای بوکز گوگل پلی را راه اندازی کرد و 
گوگل ای بوکز زیر مجموعه ای از این سایت شد. کشورهایی که می توانند از خدمات این شرکت 

استفاده کنند در ذیل آمده است:
Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bolivia, Brazil, 

Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungary, 
India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New 
Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, 
Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, South Africa, South 
Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, 
Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, 
Venezuela, Vietnam 
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 42Apple iBooks .14
این نرم افزار کتاب خوان را شرکت اپل در سال 2010 برای اولین بار و به منظور استفاده در 

سیستم های عامل و تولیدات خود این شرکت عرضه کرد. 
43Smashwords .15

این شرکت که دفتر مرکزی آن در ایالت کالیفرنیای امریکاست پلتفرمی برای توزیع 
کتاب های الکترونیک و نشر بی واسطة کتاب از سوی نویسندگان فعالیت می کند. این شرکت را 

مارک کوکر44 در سال 2008 پایه گذاری کرد.
نویسندگان کتاب هایشان را با فرمت Word در سایت آپلود می کنند و این شرکت 
این کتاب ها را به فرمت های مناسب برای مطالعه در کتاب خوان های گوناگون و با قیمت 
پیشنهادی نویسنده برای فروش در سایت قرار می دهند. Smashwords از DRM 45 استفاده 
نمی کند؛ در جایگاه بزرگ ترین ناشر مستقل تا کنون بیش از 343 هزار عنوان کتاب چاپ 
کرده است که بیش از 50 هزار عنوان از این کتاب ها رایگان است. کتاب های منتشرشده از 
سوی این شرکت عموماً در سه فرمت PDF، EPUB، و MOBI(Kindle( عرضه شده 

است. 
این شرکت قوت های خود را این گونه معرفی می کند:

ـ نشر سریع و آسان و رایگان کتب الکترونیک.
ـ بزرگ ترین توزیع کنندة کتاب های الکترونیک به طور مستقل در جهان.

ـ کانال های فروش وسیع از جمله iBook، بارنز اند نوبل، کوبو، OverDrive، و فروشگاه 
خود این شرکت و گزارش روزانة فروش از این کانال ها.

ـ بیش از 300 هزار کتاب منتشرشده با بیش از 100 هزار نویسنده مختلف.
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ـ انتخاب به عنوان یکی از آینده دارترین شرکت های امریکا از سوی مجلة فوربس در 2014.
ـ توزیع در کتاب خانه های گوناگون و دسترسی به بیش از 20 هزار کتاب خانه از طریق 

OverDrive و بیکر اند تیلور46.
ـ شابک رایگان یا استفاده از همان شابک قبلی کتاب.

ـ تبدیل رایگان فرمت کتاب های ارسالی از Word به فرمت های مطلوب.
47Oyster book .16

مدلی که این شرکت برای ارائة خدمات خود به مشتریان استفاده می کند ارائة رشته ای48 
است؛ به این معنا که مشتریان در ازای پرداخت مبلغی به عنوان حق اشتراک به صورت ماهیانه، 
که امروز حدود 10 دالر است، می توانند به صورت نامحدود از محتوای کتاب های موجود در سایت 
استفاده کنند. بیش از یک میلیون نسخه کتاب که روزانه بر تعدادشان افزوده می شود در ژانرهای 
گوناگون برای استفادة مشتریان موجود است. این شرکت بر اساس عالیق هر مشتری به معرفی 

و پیشنهاد کتاب می پردازد.
نرم افزار این شرکت برای اندروید، IOS، آمازون کیندل، Nook HD و تحت وب در 

سایت این شرکت به صورت رایگان برای دانلود قرار داده شده است.
این شرکت مجلة اویستر ریویو49 را نیز به صورت الکترونیک منتشر می کند.

50Scribd .17
کتاب خانه ای دیجیتالی که محصوالت خود اعم از کتاب های الکترونیک، کتاب های صوتی، 
و تصویری را به مشتریان عرضه می کند. این شرکت را تریپ ادلر51 و جرد فریدمن52 در سال 2007 
تأسیس کردند. خدمات این شرکت تحت سیستم های عامل اندروید، IOS، ویندوز، و همچنین برای 

کتاب خوان های کیندل فایر و Nook به مشتریان عرضه می شود. 
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مشتریان در ازای پرداخت حق اشتراک به صورت نامحدود به بیش از یک میلیون عنوان 
کتاب دسترسی پیدا می کنند.

این شرکت جایزه های متنوعی را برای ارائة خدمات با کیفیت به مشتریان دریافت کرده است 
که بعضی از آن ها در ادامه می آید.

.Fast Company ـ انتخاب به عنوان یکی از 10 شرکت نوآور از سوی
.53WEF ـ پیشگام فّناوری در سال 2011 از سوی

ـ انتخاب به عنوان »یکی از استارت آپ هایی که زندگی شما را تغییر خواهد داد« از سوی 
مجلة تایم54.

در این کتاب خانه کتاب های بیش از 900 مؤسسة انتشاراتی وجود دارد که از مهم ترین 
آن ها می توان به هارپر کالینز55، سایمون اند شوستر56، پیرسون57، وایلی58، روزتا بوکز59، و ورکمن60 

اشاره کرد. 
ایدة به وجود آمدن این شرکت زمانی شکل گرفت که تریپ ادلر دانشجوی بیوفیزیک 
دانشگاه هاروارد بود. در سال 2008 کام اسکور61 آن را یکی از 20 رسانة اجتماعی برتر معرفی کرد. 
در ژوئن 2009 فروشگاه اسکریبد62 راه اندازی شد و سریع با انتشارات سایمون شوستر قرارداد فروش 
امضا کرد. به این ترتیب بیش از 900 مؤسسة انتشاراتی با این شرکت قرارداد فروش محصوالتشان 
را امضا کردند. پروکوئست63 در دسامبر 2009 اقدام به انتشار پایان نامه ها و تزها توسط اسکریبد کرد. 
در اکتبر 2013 اسکریبد رسماً اولین سرویس اشتراک نامحدود به کتاب های دیجیتال را 
راه اندازی کرد که به نت فلیکس کتاب های الکترونیک64 شهرت یافت. این کتاب خانه اکنون 
80 میلیون کاربر ماهانه است که از 194 کشور گوناگون که تاکنون 17/6 میلیون ساعت در این 

کتاب خانه مطالعه کرده اند. 
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در ژانویة 2015 این شرکت با همکاری خوسال ونچرز65 سرمایه ای معادل 22 میلیون دالر به 
شرکت افزود.

66Macmillan  .18
 Macmillan Publisher و Macmillan Science and Education دو شرکت
دو بخش شرکت گروه نشر هولزبرینک67 اند. این انتشارات به نشر کتاب های خود و دیگر انتشارات 
می پردازد و محصوالت خود را در قالب های کتاب کاغذی، فرمت های گوناگون الکترونیک، و 

کتاب های صوتی عرضه می کند. 
 انتشارات مک میالن در سال 2010 همکاری اش را با آمازون قطع کرد. دلیل قطع همکاری
سیاست آمازون مبنی بر کاهش قیمت کتاب های الکترونیک و مخالفت این انتشارات با این سیاست 

مطرح شد. 
19. مک میالن آودیو68

این شرکت در سال 1987 با نام آودیو رنسانس69 کار خود را آغاز و اولین محصول خود را 
در سال 1988 به بازار عرضه کرد. در سال 2007 بخش اختصاصی کودکان این شرکت با نام مک 

میالن یانگ لیسنرز70 کار خود را آغاز کرد.
Simon & Schuster .20

این شرکت را ریچارد سامون و لینکلن شوستر در سال 1924 تأسیس کردند. این شرکت از 
شرکت های تابعة شرکت هولدینگ CBS است. این ناشر تقریباً 2000 عنوان کتاب به صورت ساالنه 
منتشر می کند. این ناشر کتاب های خود را به شکل چاپی، الکترونیک، و کتاب های صوتی عرضه می کند.
این انتشارات سرویس Archway Publishing را برای نشر مستقل کتاب به مشتریانش 

ارائه می دهد.
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Hachette Book Group .21
این شرکت سومین ناشر بزرگ کتب تجاری و آموزشی در سطح جهان است که دفتر 
اصلی آن در نیویورک و از شرکت های تابعة شرکت Hachette Livre است. این شرکت 
 Little Brown Books و Little, Brown and Company خود دارای چهار بخش
برای خوانندگان جوان، Grand Central Publishing,Orbit,Hachette Books و 

Hachette Nashville و Hachette Audio است.
HarperCollins Publishers LLC .22

 Hachette, این شرکت یکی از بزرگ ترین ناشرهای انگلیسی زبان دنیاست که به همراه
Macmillan, Penguin Random House, و Simon & Schuster پنج مؤسسة 

بزرگ انتشاراتی معروف به Big Five را تشکیل می دهند. 
BitLit .23

نرم افزار مخصوص BitLit را دانلود کنید و عکسی از قفسة کتاب خود بگیرید. نرم افزار تحت 
وب به طور خودکار کتاب هایی را که در قفسة شما موجود است و از طریق سایت دانلود می شوند 
تشخیص می دهد و لیستی از آن ها را برای شما نمایش می دهد. کتاب مورد نظرتان را انتخاب کنید، 

کتاب الکترونیک آن را دریافت، و آن را در همه جا مطالعه کنید.
 Gumroad.24

ایجاد پلتفرمی برای ارائة محصوالت به صورت مستقیم به مخاطبان اصلی خدمت اصلی است 
که این شرکت به مشتریان ارائه می کند. نویسندگان کتاب و تولید کنندگان محتوای چند رسانه ای، 
مانند فایل های صوتی و تصویری و بازی، می توانند از طریق این سایت تولیدات خود را مستقیماً به 

فروش برسانند.
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این شرکت برای ارائه دهندگان محصوالت حق اشتراک ثابتی در نظر نگرفته و فقط 5 درصد 
از فروش محصوالت را به عنوان کمیسیون از فروش برای شرکت در نظر می گیرد.

Bookmate .25
این شرکت شرکتی بر مبنای اشتراک دادن به مشتریان است. این شرکت 500 هزار کتاب 
الکترونیک در 9 زبان به مشتریانش عرضه می کند و 600 ناشر با این شرکت همکاری می کنند و 

بیش از 2 میلیون کاربر دارد. این شرکت اصالتاً روسی است.
برنامة این شرکت برای اندروید، IOS، و ویندوز قابلیت دانلود رایگان از سایت این 

شرکت است.
Reedsy .26

این شرکت خدمات ویراستاری و طراحی و صفحه بندی را به صورت حرفه ای و آنالین انجام 
می دهد و سپس کتاب ها را یا به صورت چاپی یا به صورت الکترونیک از طریق کانال های فروش 
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موجود به فروش می رساند.
Issuu .27

این شرکت یک پلتفرم برای انتشار مجالت، کاتالوگ، و روزنامه ها ارائه کرده است. 21 
میلیون ناشر محصوالت خود را از طریق این پلتفرم عرضه می کنند و 85 میلیون کاربر فعال مشتری 

این شرکت اند.
سخت افزار کتاب خوان 

نرم افزارهای کتاب خوان به  رغم آنکه بر روی سیستم عامل های گوناگون نظیر آندروید، 
IOS، و غیره به خوبی اجرا می شوند اما برای خوانندگان حرفه ای و مطالعة طوالنی مدت با موبایل و 
تبلت و کامپیوتر خسته کننده اند. شرکت های فعال در حوزة نشر الکترونیک برای رفاه حال مخاطبان 
خود از سخت افزار کتاب خوان استفاده می کنند. فّناوری سخت افزار کتاب خوان جوهر الکترونیک 
است و بنابراین خوانندگان در مطالعة طوالنی مدت دچار خستگی چشم نمی شوند.  در ادامه شرکت های 

تولید کنندة سخت افزار کتاب خوان به اختصار معرفی می شود.
Onyx Boox

این شرکت چینی که در گوانگجو واقع است در سال 2008 کار خود را آغاز کرد و به تولید 
کتاب خوان به فّناوری جوهر الکترونیک می پردازد. 

PocketBook
این شرکِت مستقر در سوئیس شرکتی چندملیتی است که به تولید کتاب خوان الکترونیک 
با فّناوری جوهر الکترونیک می پردازد. از دیگر تولیدات این شرکت می توان به تبلت های اندرویدی 
اشاره کرد. این شرکت چهارمین تولید کنندة کتاب خوان الکترونیک در جهان است که در سال 2007 

تأسیس شده است.
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Tolino
این شرکت آلمانی است که به تولید کتاب خوان های الکترونیک می پردازد. 

Ectaco jetBook
این مجموعه از کتاب خوان ها را شرکت امریکایی اکتاکو تولید کرده است. اولین محصول 

آن در اکتبر 2008 به بازار عرضه شد.

بحث و نتیجه گیری
در این مقاله به بررسِی صنعت نشر الکترونیک در سطح بین الملل پرداختیم و نکتة درخور 
توجه این است که آمار و ارقام اشاره شده در این سند مربوط به کشور امریکاست که برای استفادة 
درست از نتایج آن باید این اطالعات را با تعدیل هایی بومی تر کنیم. اولین نکتة مهم در این زمینه 
توجه به هرم سنی در کشور است. همان طور که می دانیم درصد باالیی از جمعیت کشور را جوانان 
تشکیل می دهند که می تواند از معیارهای مهم در نتیجه گیری ما باشد. نکتة دیگر درصد باالی جمعیت 
تحصیل کردة جوان در کشور است؛ جمعیتی که اکنون با فّناوری روز دنیا آشناست و همگام با همة 

کشورها به دنبال استفاده از آخرین فّناوری.
پیشنهاد ما برای تحقیقات بعدی بررسی صنعت نشر الکترونیک میهن عزیزمان، ایران، 
است. با توجه به بررسی دقیق شرکت های فعال در عرصة نشر الکترونیک در ایران و مقایسة آن 
با سایر کشورها می توانیم سطح فعالیت های انجام شدة خود را با سطح جهانی مقایسه کنیم که این 
قیاس می تواند به تولید نقشة راهی راهبردی و کارامد برای شرکت های فعال داخلی و صنعت نشر 

منجر شود 
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پی نوشت ها:
1 . E book
2 . Audio book
3 . Interactive book
4 . E-book reader
5 . Eric Schmidt
6 . World Trade Organization )WTO(
7 . Rüdiger Wischenbart
8 . Book Industry Study Group
9 . Self-Publishing
10 . www.amazon.com
11 . Jeff Bezos
12 . Affiliate Marketing
13 . Kindle direct publishing
14 . www.createspace.com
15 . Custom Flix labs Inc & Book Surge Inc.
16 . www.audible.com
17 . Donald R. Katz
18 . www.acx.com
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19 . iTunes
20 . www.comixology.com
21 . www.abebooks.com
22 . www.bookdepository.com
23 . www.goodreads.com
24 . Wish list
25 . Kobo Inc
26 . Rakuten
27 . Indigo Books and Music
28 . Kobo E-Readers
29 . E ink
30 . Borders E-Book Store
31 . Sony Reader Store
32 . Sony
33 . Barnes & Noble
34 . NOOK
35 . www.bookeen.com
36 . Cytale
37 . Bookeen
38 . Cybook Gen1
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39 . www.play.google.com/books
40 . Google eBooks
41 . Play.Google.com
42 . www.apple.com/ibooks
43 . www.smashwords.com
44 . Mark Coker
45 . Digital Right Management
46 . Baker & Tailor
47 . www.oysterbooks.com
48 . Streaming
49 . Oyster Review
50 . www.scribd.com
51 . Trip Adler
52 . Jared Friedman
53 . World Economic Forum
54 . Time weekly
55 . Harper Collins
56 . Simon & schuster
57 . Pearson
58 . John Wiley
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59 . RosettaBooks
60 . Workman
61 . Comscore
62 . Scribd
63 . ProQuest
64 . Netflix for eBooks
65 . Khosla Ventures
66 . www.macmillan.com
67 . Holtzbrinck Publishing Group
68 . www.us.macmillan.com/audio
69 . Audio Renaissance
70 . Macmillan Young Listeners
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