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پیشگفتار
داشتن رویکرد راهبردی به مسائل، یکی از ضروریات مدیریت کالن نهادها و 
سازمان ها است. این رویکرد با مشخص کردن ابعاد مختلف موضوعات و بررسی 
ترسیم  با  و فرصت های موجود تالش می کند  تهدیدها  و  قوت  و  نقاط ضعف 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  را  مسیر  بهترین  کوتاه مدت،  و  بلند مدت  اهداف 
ترسیم نماید؛ به گونه ای که حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با کمترین 

هزینه و بیشترین بهره وری انجام پذیرد. 
میدانی  و  کتابخانه ای  پژوهش هاي  به  که  است  نوشتاری  راهبردی  مطالعات 
و  ابعاد  موضوع،  طرح  ضمن  پژوهشگر  متون  این  در  دارد.  اشاره  کوتاه مدت 
زوایاي مربوط به آن را نشان داده، رهیافت هاي موجود را بیان و در نهایت به 
جمع بندی و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد می پردازد. مطالعات راهبردی از آن 
جهت دارای اهمیت است که در کنار طرح مسائل نظری و کمک به توسعه 
در  موجود  دشواری های  و  معضالت  حل  به  منجر  کاربردی،  و  نظری  دانش 
عرصه مدیریتی شود. به سخن دیگر؛ تالش شده است این مطالعات به نحوی 
انجام شود که فقط با رویکرد مطالعه ای به آن نگریسته نشود؛ بلکه کاربردی و 

اثربخش بودن آن در حوزه تصمیم گیری نمایان باشد.
باید اشاره داشت که مخاطبان این مطالعات را مدیران، مسئوالن و کارشناسان 
تشکیل  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  درمجموعه  به ویژه  فرهنگ  حوزه 
تجربه  و  بینش  کلی  خطوط  تعیین  مطالعات،  این  انجام  از  هدف  می دهند. 

پیشگفتار
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موجود درباره موضوعات و مسائل حوزه فرهنگ است؛ به نحوی که جایگاه و 
نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را پیرامون موضوعات مطروحه به روشنی 
بیان نماید و از رهگذر چنین نگاهی، واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه بتوانند 
با بهره گیری از این گزارش ها؛ طرح ها و برنامه های خود را دقیق تر و منسجم تر 

عملیاتی کنند.
کتاب و مطبوعات به عنوان دو حوزه اصلی دریافت یارانه در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی محسوب می شوند. دکتر ششجوانی در مطالعه حاضر به بررسی 

ابعاد و ارزیابی پیامدهای تخصیص یارانه به این دو بخش پرداخته است.

بهروز فتحي
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی



7 مقدمه

مقدمه
موضوع بررسی این نوشتار »ارزیابی یارانه های حوزه فرهنگ به کتاب و مطبوعات« 
است که قانون مشخصی برای پرداخت یارانه به آن ها وجود دارد. این نوشتار قصد 
دارد نشان دهد که ایرادات نظام کنونی چیست و اگر پرداخت یارانه به این دو حوزه 

توجیه پذیر است، مناسب ترین الگو چیست و الزامات تحقق آن کدام است.
حدود سه دهه است که دولت های جمهوری اسالمی نظامی حمایتی برای 
کتاب و مطبوعات در نظر گرفته و این دو حوزه مشمول پرداخت یارانه شدند. پس 
از گذشت این سال ها، دو دیدگاه نسبت به اصل یارانه ها مطرح است؛ شماری بر این 
باورند که پرداخت یارانه دارای کارکرد نیست، مبلغ پرداختی توجیه اقتصادی ندارد 
و اثری بر اندازه ی بازار این محصوالت نداشته است و بنابراین می بایست قطع شود. 
شماری دیگر بر این باورند که مشکل اساسی یارانه های بخش فرهنگ نه در اصل 
پرداخت یارانه ها، بلکه در سیاست ها و نحوه اجرای سیاست ها است. درواقع از اواخر 
دهه 60 )بعد از جنگ( بیش تر ذی نفعان این دو عرصه در ناکارآمدی یارانه ها هم نظر 
هستند و می پندارند نظام پرداخت یارانه نتوانسته اهداف خود )رونق بخشی( را 
محقق کند؛ بنابراین اگر بخواهیم مسئله این نوشتار را به صورت عبارت کوتاهی بیان 
کنیم چنین می شود گفت که: نظام یارانه های بخش فرهنگ )کتاب و مطبوعات( 

ناکارآمد است. بر این اساس این پرسش ها مطرح می شود:
1. آیا اصل پرداخت یارانه درست است؟

2. نقاط ضعف نظام پرداخت یارانه های بخش فرهنگ کدام اند؟
3. شیوه  های جایگزین برای پرداخت یارانه کدام اند؟

مطالعات  ایران  در  صنعت  و  کشاورزی  مسکن،  انرژی،  یارانه های  درباره ی 
مبسوطی صورت گرفته و این مطالعات در سال های اخیر در پیوند با طرح مسئله ی 
هدفمندی یارانه ها سیر صعودی داشته است، اما در خصوص یارانه های فرهنگ 
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تنها دو مطالعه ی مقدماتی در دهه ی هفتاد1 و اوایل دهه ی هشتاد2 انجام شده 
است. به نظر می رسد یکی از دالیل نپرداختن به این موضوع، نبود داده های روشن 
و متقن - حتی در مورد مبالغ کِل هزینه شده طی سال های گذشته - است که در 
این تحقیق گریبان گیر ما هم بود. هر چه تالش مان را برای به دست آوردن داده ها 
بیش تر می کردیم به نسبِت تالش مان کم تر می یافتیم. به همین دلیل امکان بررسی 
تحلیلی و آزمون های آماری برای ما بسیار محدود بود و مجبور شدیم تا از شیوه های 

دیگر به ارزیابی وضعیت یارانه دهی بپردازیم.
وضع  مشاهده ی  مطالعات گذشته،  بازخوانی  از  ترکیبی  ما  بررسی    روش 
با  که  است  ذی نفعان  و  کارشناسان  سیاست گذاران،  با  مصاحبه  و  موجود 
استفاده از رهیافت ها و چارچوب های نظرِی علم اقتصاد فرهنگ انجام می شود. 
سیاست گذار بر اساس داده ها و پیشنهادهای این تحقیق خواهد توانست نسبت 
به تغییر تخصیِص منابع، شیوه ی پرداخت و یا حذف یارانه ها تصمیم گیری کند.

این گزارش در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول چارچوب نظرِی 
یارانه های بخش فرهنگ با ارجاع به وضعیت ایران بررسی خواهد شد. ضمن 
و  درستی  پرداخت،  استدالل های  فرهنگی،  یارانه ی  مسئله ی  ساده ی  توضیح 
نادرستی و تبعات ناشی از آن تبیین خواهد شد تا بر اساس آن بتوان پرداخت 
یارانه به کتاب و مطبوعات را در بخش های بعدی ارزیابی کرد. بخش دوم به 
ارزیابِی وضعیت یارانه های کتاب می پردازد، بخش سوم به یارانه های مطبوعات 

پرداخته و بخش چهارم نتیجه گیری موضوعات طرح شده است.
ناگفته پیداست که انجام چنین پژوهشی ازآن جهت ضرورت دارد که می تواند 
منجر به استفاده از منابع مالی کشور در راستای منافع ملی و نفع همگانی شود. 

1. بررسی و ارزیابی سیاست اختصاص یارانه به تولید و مصرف کتاب در سال های پس از 
انقالب، علی اعظم محمد بیگی، 1377.

2. بررسی امکان سامان دهی یارانه های. بخش نشر، فاطمه موسوی، 1386.
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به هرروی دولت بخشی از درآمد خانوارهای ایرانی را در قالب مالیات یا فروش مواد 
خام در این کار هـزینه می کند. اطمینان از اثربخشی این هزینه کرد در راستای 

منافع ملی از ضرورت های انجام چنین کاری است.
در مورد رویکرد غالب این پژوهش، یعنی »اقتصاد فرهنگ«، این را هم باید اضافه 
کنیم که یارانه های بخش فرهنگ در ایران پیش و بیش از این کها اقتصادی باشد، 
سیاسی است و شاید به جای اقتصاد فرهنگ، »اقتصاد سیاسِی فرهنگ« چارچوِب 
بهتری برای بررسی باشد. چراکه تصمیم گیری درباره میزان و الگوی پرداخت یارانه 
نه در عرصه های اقتصادی که در عرصه های سیاسی صورت  می گیرد. به هرروی در 
مورد پرداخت یارانه مانند هر موضوع دیگری که یکی از متغیرهای دخیْل در آن، 

دولت یا حکومت است، نوع حکومت داری و ماهیت دولت بسیار تأثیرگذار است.
پژوهش  است  که  این  شود  اشاره  بدان  است  ضروری  که  دیگری  نکته ی 
حاضر خطوط کلی را نشان می دهد و چنانچه راهکارهای اجرایی برای تغییر 
شیوه های پرداخت یارانه الزم باشد، کار پژوهش عملیاتِی دیگری است که به 
اساس  بر  را  راه حلی  و  می پردازد  و...  دستورالعمل ها  اداری،  رویه های  قوانین، 

خطوط کلی طرح شده در این پژوهش پی می گیرد.
پرمسئولیت،  دشوار،  می کردیم  گمان  که  آنی  از  بیش  بسیار  بررسی  این 
به هم پیوسته  کل  یک  فرهنگ  است.  نااندیشیده   پیامدهای  دارای  و  پیچیده 
است و بین اجزاِی آن، هم بستگی و وابستگِی متقابل وجود دارد، تغییر در یک 
ایجاد شده  تغییر  اگر  را ضروری می سازد.  اجزا  بخش، سازگاری مجدِد دیگر 
متناسب با اهداف و کارکرِد فرهنگ باشد بالندگی و اگر نباشد تضعیف آن را در 
پی دارد. ازاین رو اعطای یارانه تنها یکی از واحدهایی است که در دنیای کتاب 
و مطبوعات نقش بازی می کنند و به ِصرِف تغییر در موضوِع یارانه نمی توان 
انتظار بهبوِد آنی داشت، بلکه یک سلسله تغییرات همایند الزم است تا میدان 

اقتصادِی این اقالم فرهنگی بهبود یابد.

مقدمه



موانع تحقیق
نبود  یا  کم بود  مطبوعات  به ویژه  و  کتاب  بخش  در  تحقیق  اصلی  محدودیت 
آمارهای متقن، گویا و قابل اعتماد است. برخی از اطالعات درخواستی به رغم 
مکاتبه و مراجعه حضوری به صورت کامل در اختیارمان قرار نگرفت. در بخش 
مطبوعات اطالعات در دسترس )عموماً سایت معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی( 
نیز آن قدر جزئی و غیر کارآمد بود که تحقیق نمی توانست با اتکای به آن داده ها 
نیاز  مورد  زمانی  و سری  ترکیبی  آمارهای  درواقع  برسد.  نیکویی  به سرانجام 
در  موجود  داده های  ترکیب  با  آن که  ضمن  نداشت.  وجود  سایت  در  تحقیق 
سایت نیز امکان به دست آوری داده های مزبور فراهم نبود. نهایت آن که معاونت 
مطبوعاتی تا زمان تدوین گزارش نهایی هیچ گونه از آمارهای مورد نیاز تحقیق 

را به دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی ارسال نکرد.
به دلیل سیاست ها و رویه های تقریباً ثابت یارانه دهی در دوره زمانی طوالنی، 
کارشناسان و فعاالن دو حوزه کتاب و مطبوعات در گفت و گوهای انجام یافته 
ادامه  به  تمایلی  به همین دلیل  و  تحقیق می نگریستند  به سرانجام  ناامیدی  با 

گفت وگو و ارائه داده های دقیق و فراگیر نداشتند.
نتیجه ی  به  آمار  آوردن  دست  به  برای  ما  تالش های  این که  به  توجه  با 
دل خواه نرسید و این که زمان تحقیق بیش ازاندازه طوالنی شد، تصمیم گرفته 

شد که نوشتار بر اساس آمارهای موجود تحلیل و ارائه شود.
صمیمانه  دادند  یاری  را  ما  راه  این  در  که  کسانی  همه ی  از  پایان  در 
سپاسگزاریم، آقایان نظام بهرامی کمیل و محمدرضا خطیبی، در دفتر مطالعات 
سایر  از  حسین پور  نیکنام  و  سیدآبادی  علی اصغر  گرشاسبی،  رضا  راهبردی، 
بخش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و آقایان حسین کریمی نشر نیلوفر، 
علی رضا رمضانی نشر مرکز، مهرداد علمداری موزه ی نفت، مجید رهبانی جهان 

کتاب و جعفر همایی نشر نی.



بخش اول
چارچوب نظری

گفتار اول تعریف مفاهیم
گفتار دوم: دالیل پرداخت یارانه و هزینه های مترتب بر آن
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به  یارانه  برای بحث پرداخت  این بخش خواهد آمد چارچوبی است  آنچه در 
نظرِی  مبانی  بخش،  این  اساس  در  فرهنگ.  اقتصاد  منظر  از  هنر  و  فرهنگ 
سیاست های  و   Budgetary (Fiscal) policy )مالی(  بودجه ای  سیاست های 
بازار Regulation policy دولت )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( در  تنظیم 
پرداخت یارانه را توصیف و نقد خواهد کرد. البته با این پیش فرض ضمنی که 
پرداخت یارانه با هدف رونق اقتصادی بخش فرهنگ و ترغیب بخش خصوصی 
به افزایش تولید مـحصوالت فـرهنگی ـ هنری انجام شده است. با در دست 
داشتن این چارچوب به مثابه معیار، در فصل های بعدی این نوشتار قادر خواهیم 
بود تا نشان دهیم پرداخت یارانه تا چه حد با اهداف پیش بینی شده متناسب 

یا متنافر است.

گفتار اول تعریف مفاهیم
یارانه چیست؟

یارانه، یکی از انواع مداخله ی دولت در بازار است که طی آن قیمِت محصول 
برای مصرف کننده زیر قیمِت بازار یا برای تولیدکننده  بیش از قیمِت بازار تمام 
یا  با هدِف کاهِش هزینه  و  راه سیاست هایی خاص  از  می شود. درواقع دولت 
افزایِش قدرِت خریِد بخشی از مردم، کمک هایی مالی ارائه می کند. رایج ترین 
نیز تبیین و توجیه دالیل آن  یارانه ها و  برای پرداخت  رویکرد مورد استفاده 
»اقتصاد رفاه« است. توجه به اصول بنیادین اقتصاد رفاه ما را در ادامه ی راه 

کمک خواهد کرد.

اقتصاد رفاه
در علِم اقتصاد، رفاه را مجموع »فواید« یا منافع کل جامعه تعریف می کنیم. 
فرضیه ی بنیانِی اقتصاد رفاه این است که جامعه به دنبال به حداکثر رساندن 
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رفاه اجتماعی است. حداکثر رفاه اجتماعی زمانی به دست آمده است که دیگر 
نتوان زندگی یکی از افراد جامعه را بدون صدمه زدن به زندگی دیگران بهتر 
که  زمانی  می نامیم.   Pareto- optimality پاره تو  بهینگی  را  نکته  این  کرد. 
اصول  این  رخ می دهد.  پاره تویی  بهبود  افزایش دهیم،  را  رفاه جامعه  بتوانیم 
البته مربوط به بهره وری اجتماعی است و ربطی به برابری یا عدالت ندارد. بهبود 
ممکن است در خالص کِل رفاه اجتماعی رخ داده باشد )وقتی منافع از هزینه ها 
افراد  ضرِر  بااین همه،  باشند.  کرده  ضرر  بعضی ها  اگر  حتی  می شوند(  بیش تر 
هم ممکن است از راه هایی جبران شود، مثل آن چه ُعرِف طرح های راه سازی 
است که در ازای تصرف خانه یا زمینی که بر سر راه واقع شده، پول یا معوضی 

می پردازند. برخی از اصول اقتصاد رفاه را در زیر خالصه کرده ایم:
هدف، دست یابی جامعه به حداکثر رفاه است و رفاه جامعه تابعی است  •

از رضایت هر عضو جامعه.
نوعی بازار کاماًل رقابتی وجود دارد که »حداکثر رفاه« از طریق  آن به  •

وجود می آید. کسب وکارهای غیر ضروری در این بازار از میان می روند، چراکه 
مردم حاضر نیستند پولی بابت محصوالت آن ها بپردازند.

بازار قادر نیست به اندازه ی الزم »کاالهای عمومی« Public goods تولید  •
کند؛ چراکه پس از تولید این کاالها نمی توان دیگران را از مصرف آن ها باز داشت 
انگیزه ای برای تولید آن ندارد. به همین دلیل  و به همین دلیل بخش خصوصی 

دولت باید دخالت کند تا منافع جمعی به حداکثر برسد.
دولتی خیرخواه وجود دارد که هدف اش محقق کردن حداکثر رفاه جامعه  •

است؛ بنابراین تنها زمانی می توان از حمایت های دولتی بهره مند شد که ثابت 
رفاه  اقتصاد  است؛ چراکه شعار  منافع جمعی  در خدمت  این حمایت ها  شود 

»توزیع برابر، رفاه اجتماعی بیش تر« است.
است.  استوار  پایه   دو  بر  رفاه  اقتصاد  در  عمومی  یارانه ی  پرداخت  دالیل 
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مانند  قالب هایی  در   Market Failure بازار  شکست  وجوِد  اثبات  نخست، 
آن ها  به درستی  بازار  قیمت های  که   Externalities جانبی«  »فایده های 
انگیزه ای  بازار  در  که  عمومی ای  کاالهای  وجوِد  دوم  و  نمی کنند  منعکس  را 
برای  ارزشی  به راحتی  نمی توان  که  این جاست  مشکل  ندارد.  وجود  برای شان 
آن ها تعیین کرد، چراکه پول وسیله ی مناسبی برای این کار نیست. در هردوی 
این موارد، منافع اجتماعی را نمی توان مستقیماً از طریِق قیمت ارزش گذاری 
کرد. قیمت نشان می دهد که مردم چقدر حاضرند برای منافع یا لذت شان خرج 
کنند، اما منافع باقی افراد جامعه را نشان نمی دهد. وقتی منافع جمعی از منافع 
اندازه ی  با پرداخت یارانه پر می کنند1.  فردی )تقاضا( بیش تر باشد، فاصله را 

یارانه را نیز بر اساس فاصله ی میان این دو برآورد می کنند.

شکست بازار
بر اساس اصول اقتصاد رفاه زمانی که بازار و نظام قیمت ها قادر نباشد مقدار 
بازار در حداکثر کردن  مناسبی از کاالها و خدمات را تولید کنند، می گوییم 
بهینه ی  تحقق  برای  الزم  شرایط  یعنی  است؛  خورده  شکست  جمعی  منافع 
پاره تو ایجاد نشده و دولت باید برای جبران این شکست در بازار دخالت کند. 
این دخالت بایستی منجر به بهبود کارایی و حرکت به سمت بهینه ی دوم شود. 

شکست یا به دلیل ماهیت برخی از کاالها و یا به خاطر منافع بیرونی است.

کاالی عمومی
این که در مصرف »رقابت  دارند، نخست  ویژگی  کاالها و خدماِت عمومی دو 
سهِم  از  چیزی  شخص  یک  لذت  یا  مصرف  این که  یعنی  هستند،  ناپذیر« 

ــت در  ــه ی دول ــه گاهــی مداخل ــادآور شــده اســت ک ــه را ی ــن نکت ــکاک ای ــن پی ــه آل 1. البت
زمینــه ی اجــرای سیاســت های رفــاه منجــر بــه نقــض معیارهــای اقتصــاد رفــاه شــده اســت.
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دیگران کم نمی کند. دوم این که که »مستثنا ناپذیر« هستند، یعنی این که کسی 
یا  کاال  از  استفاده  مجانی  سواری  کرد.  منع  مجانی«  »سواری  از  نمی توان  را 
این جاست که سواری مجانی  خدمات بدون پرداخت قیمت آن است. مسئله 
انگیزه ای برای تولیدکننده  باقی نمی گذارد تا کاال یا خدمات اش را عرضه کند، 
حتی اگر مردم بدان نیاز داشته باشند. مردم هم قادر به نمایش میزان تمایل 
 به پرداخت شان نیستند؛ چراکه در اساس بازاری وجود ندارد. ازاین رو، دولت یا 
سازمان های غیرانتفاعی، این دسته از کاالها و خدمات را ارائه می کنند. پرداخت 
یارانه از محل منابع عمومی شایع ترین راه در پاسخ به این مشکل است. البته 
باید یادآور شوم که »عمومی بودن« کاال را ماهیت آن کاال تعیین می کند نه 

این که شیوه ی تأمین مالِی آن عمومی باشد.

فایده های جانبی
تنها  می پردازد،  بازار  در  خدمتی  یا  کاال  ازای  در  مصرف کننده  که  را  قیمتی 
آن  »بهینه« ی  مقدار  بازار  نتیجه،  در  است.  خصوصی  منافع  نشان دهنده ی 
شمار  به  خصوصی  منافع  برای  عالمتی  تنها  قیمت  )زیرا  نمی کند  عرضه  را 
عرضه ی  به  را  تولیدکنندگان  تا  است  الزم  اضافه ای  مالی  تأمیِن  و  می آید( 
دیگران  برای  که  است  منافعی  درباره ی  جانبی  فایده های  برانگیزاند.  بیش تر 
جدید  تئاتر  سالن  یک  ساخت  پروژه ی  در  کسی  وقتی  مثاًل  می شود.  ایجاد 
سرمایه گذاری می کند؛ رستوران ها و کافه های محل از آن بهره مند می شوند و 
احتماالً قیمت زمین ها باالتر می رود و ذی نفعان هیچ سرمایه ای برای به دست 
آوردن این درآمد اضافی خرج نکرده اند. درواقع تولید کاالها و خدمات فرهنگی، 
برای باقی مردم فایده هایی جانبی دربردارد که اگر عرضه و تقاضای آن ها بـه 

سـازوکار بـازار واگذار شود، جامعه از این منافع محروم می شود.
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یارانه ی بخش فرهنگ و انواع آن
کم تر کسی علیه وجود ویژگی های کاالهای عمومی و فایده های جانبی در هنر و 
فرهنگ مناقشه می کند و صحبتی اگر هست در مورد اندازه ی این هاست. هنر و 
فرهنگ هاله ای دارند که دوست دارانش )خصوصاً کسانی که در بدنه ی اجرایی کشور 
هستند( برای توجیه حمایت از آن ها نیاز چندانی به توضیح احساس نمی کنند و 
اغلب توضیحی مبهم برای شان کفایت می کند. ازاین رو اگر بتوان ثابت کرد که این 
استدالل ها از نظر اقتصادی اشتباه است و حمایت های برآمده از این استدالل ها، 
خالف ادعای طرح شده، میزان کارایی بازار هنر را باال نمی برند، می توان گفت شاید 
منافع عمومی نیست که باعث پرداخت حمایت می شود، بلکه منافع دیگری در پس 
پرده است و درواقع با استفاده از نقاِب حمایت هنر و هنرمند )منافع عمومی( منافع 

گروه های خاص از این حمایت ها تأمین می شود1.
یارانه های دولتی، بیش تر از طریق درآمدهای مالیاتی یا تخصیص اعتباری 
از درآمدهای دولتی تأمین می شوند. این کمک اغلب در سطوح ملی،  خاص 
منطقه ای و محلی به سازمان های هنری و میراثی، پدیدآورندگان و برخی از 

صنایع خالق )مثل سینما( پرداخت می شود.
یارانه می تواند در شکل های مختلفی باشد، مستقیم یا غیرمستقیم، مقطوع 
از  هریک  غیرمشروط.  یا   matched متنوع،  مشروط  مقادیر  با  یا   lump sum

این شیوه ها انگیزه های متفاوتی برای دریافت کنندگان ایجاد می کند. »یارانه ی 
مستقیم«، کمک مالی  است که به صورت نقدی به سازمان هنری می پردازند. 
احتماالً یکی از شایع ترین شیوه های پرداخت یارانه، پرداخت یک جا است که 
به هدفی عمومی نظر دارد مثل باالبردِن کیفیت محصوالت یا پایین نگاه داشتن 

قیمت ها نسبت به بازار آزاد.

1. بــه قــول دی اچ الرنــِس ادیــب نــه »هنــر بــرای هنــر« و نــه حتــی »هنــر بــرای مــردم«، 
(Lawrence, D.H; 1912) .»ــرای مــن بل کــه »هنــر ب
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آن  به  می شود،  تعهد  سال  چندین  برای  سازمان  بودجه ی  تأمین  وقتی 
انتظار  اغلب  ملی،  میراثی  و  هنرِی  درآمدی می گوییم، سازمان های  ذخیره ی 
دریافِت این نوع کمک ها را دارند و به همین دلیل انگیزه ی کمی برای مدیریت 
کارآمِد منابع و خالقیت در محصوالت و شیوه های تجاری از خود نشان می دهند. 
برخی از دولت ها طرح های تشویقی ارائه می کنند تا نحوه ی استفاده از یارانه را 
در مسیری خاص مدیریت کنند، طرح هایی مثل جذب شرکت کنندگان جدید 
منوط  یارانه  از  بخشی  پرداخت  است  ممکن  آموزشی.  پروژه های  پیشنهاد  و 
با ملزومات  انطباق  از  این که سازمان استفاده کننده شواهدی حاکی  به  شود 
کمک ارائه کند. در مقابل، تأمین مالی پروژه هایی که از نوع تخصیص یک باره 
هستند، بایستی هر بار با هدف اعالم شده مطابقت داشته باشند. ازقضا انگیزه  
برای پیروی از اهداف تعیین شده ی سیاست در این نوع سازمان ها بیش تر است.

»یارانه ی مشروط« زمانی است که دولت موافقت می کند تا بر اساس یک 
پایه ی ارزشِی یک به یک با کمک های بخش خصوصی هماهنگ شود. سازمان 
)سایر  یا  دولت  آن  از  بعد  و  آورد  فراهم  معینی  مبلغ  یارانه  دریافت کننده ی 
حامیان( مبلغی معادل آن را پرداخت کنند. این کار در بن های کتاب نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران هم انجام می شود.
نوعی کمک های شخصی هم وجود دارند که برای انجام تعهدات خاصی اعطا 
می شوند. در برخی از کشورهای شمال اروپا کمک مالی بلندمدتی برای هنرمندان 
وجود دارد که آن ها را قادر می سازد بدون دغدغه ی مالی به کارشان بپردازند. در 

نروژ یک نویسنده ممکن است مانند یک کارمند دولت تا سی سال حمایت شود.
»یارانه ی غیرمستقیم«، زمانی است که دولت از مالیات کسانی که اسپانسر 
سازمانی هنری می شوند یا بخشی از هزینه های آن را تأمین می کنند، صرف نظر 
کند. این مدل رایج در ایاالت متحده است که با درجات خفیف تری در کشورهای 
دیگر )مثاًل بریتانیا( هم انجام می شود. این کار برای تشویق کمک های افراد، 
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بر  مالیات  نگرفتن  می شود.  انجام  آن ها  نظایر  و  تجاری  سازمان های  بنیادها، 
درآمد یا سود راهی است برای افزایش انگیزه ی کمک. فرض کنیم شخصی که 
مشمول 20% مالیات است 100 پوند به یک موسسه ی مالی کمک می کند، 
بر اساس این طرح اداره ی مالیات یک چهارم هر کمکی به سازمان های هنری 
را نیز می پردازد، برین اساس سازمان مذکور 125 پوند دریافت کرده و برای 
اداره ی  سهم  نتیجه  در  می گیرند.  نظر  در  مالیاتی  تخفیف   %20 نیز  شخص 
مالیات 45 پوند خواهد بود. دولت هزینه هایی را که بنگاه ها برای حمایت از 
مصرف فرهنگی در  جامعه  اختصاص داده اند، از پرداخت مالیات معاف می کند 
این گونه  افزایش  موجب  که  می فرستد  پیامی  بنگاه ها  سایر  به  کار،  این  با  و 
هزینه کردها می شود. درواقع  دولت از این کار به نفع کل جامعه استفاده کرده، 

ضمن این که به نسبت پرداخت مستقیم احتمال فساد کم تری وجود دارد.
بیش تر سازمان های هنری و میراثی در اروپا و امریکای شمالی، در قالب 
امالک  مالیات  و  فروش  مالیات  از  معاف  که  می شوند  ثبت  خیریه   مؤسسات 
هستند. معافیت های مالیاتی دیگری هم ممکن است اعمال شود برای مثال در 

بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده برای کتاب در نظر گرفته نمی شود.
البته باید در نظر داشت که حامیان مستقل ممکن است تنها یکی از انواع 
هنر را حمایت کنند و از باقی مواردی که سیاست فرهنگی به دنبال حمایت 
مالیات دهندگان،  چشم انداِز  از  دیگر  طرف  از  کنند.  چشم پوشی  آن هاست  از 

سیاست گذاران قادر به کنترِل درسِت هزینه کرد یارانه ی غیرمستقیم نیستند.

سابقه ی پرداخت یارانه های فرهنگی در جهان
سابقه ی پرداخت یارانه به فرهنگ، به پایان دهه ی دوم قرن بیست در ایاالت متحده 
می رسد، اما واکاوی و تحلیل تأثیرات اقتصادی آن به سال های پایانی دهه ی ششم 
باالی  وابستگی  و  مالی  شفافیت  که  است  این  واقع  می شود.  مربوط  بیست  قرن 
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درآمدهای دولت به مالیات در کشورهای اروپایی و ایاالت متحده، نظام آماری دقیقی 
را فراهم آورده که بسیاری از تحلیل های اقتصادی را می توان بر اساس آن بنا کرد. 
این داده ها در خصوص  بر اساس  اقتصادِی فراوانی  این سو تحلیل های  به  از 1970 
چنین  شده است.  انجام  فرهنگی  میراث  و  هنر1  بازار  در  یارانه  پرداخت  کارآمدی 

تحلیل هایی با توجه به نبود داده های روشن اساساً در ایران امکان پذیر نبوده است.
اقتصادی جهان »فرانکلین  بزرگ ترین رکود  و  میانه ی دو جنگ جهانی  در 
 New Deal روزولت« رئیس جمهور ایاالت متحده بود و برنامه ای اصالحی زیر عنوان
ارائه کرد که کلیه ی شئون زندگی در این کشور را تحت تأثیر قرار داد. به دستور 
 Works Progress Administration روزولت تشکیالتی به نام سازمان توسعه ی کار
 Federal Project Number One تأسیس شد که یک برنامه ی ایالتی داشت به نام
این برنامه یارانه ای را جهت استخدام هنرمندان، نویسندگان، بازیگران، کارگردانان، 
نوازندگان و آهنگ سازان در اختیار داشت. دولت های اروپایی نیز پس از جنگ 
جهانی دوم - با فاصله ای ده ساله از ایاالت متحده - بر اساس مفهوم عدالت اجتماعی، 
رسالتی برای حذف فقر در تمامی عرصه ها از جمله هنر برای خودشان قائل بودند. 
ازاین رو برطرف کردن تنگناهای مالِی هنرمندان یکی از مهم ترین انگیزه های پرداخت 
یارانه در اروپا بوده است. البته جالب است بدانیم بااینکه اروپایی ها پرداخت یارانه 
به فرهنگ و هنر را دیرتر از امریکایی ها آغاز کردند، اما نسبت پرداخت یارانه شان 
بسیار بیش تر از ایاالت متحده است. بنگاه های هنری مشمول یارانه در هلند، آلمان 
و فرانسه تا 85% از هزینه های خود را از طریق یارانه ی دولتی تأمین می کنند این 

رقم در بریتانیا 45% و در ایاالت متحد %10 (O’Hagan, 1998:137)  است.
و  آلمان(  و  فرانسه  )هلند،  یارانه ده  پُر  کشوِر  دسته   دو  امروز  جهان  در 

ــازار  ــت و اصــالح شکســت ب ــه ی دول ــداف مداخل ــاس اه ــر اس ــه ب ــی اســت ک ــه گفتن 1 . البت
 Deep Pocket Market ــا ــر ی ــازار ســطح ســه ِی هن ــاً شــامل ب ــا اساس ــت در اروپ مداخــالت دول
نمی شــود و بیشــتر معطــوف بــه بــازار هنــر ســطح یــک Mass Market و میــراث فرهنگــی اســت.
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سازوکارهای  اساس  بر  که  دارند  وجود  بریتانیا(  متحده،  )ایاالت  کم  یارانه ده 
اجتماعی شان شیوه های مخصوص به خود دارند.1

سابقه ی پرداخت یارانه ی فرهنگی در ایران
با تأسیس »وزارت فرهنگ و هنر« در سال 1343 و نیز شورای عالی فرهنگ 
و هنر در سال 1348 سیاست فرهنگی کشور تنظیم و تصویب شد و اهدافی 
مانند »تشویق هنرمندان بـه آفرینش آثار ارزنده، تـشویق مـترجمان به ترجمه  
از  حمایت  و  کتاب ها  بهترین  انتخاب  و  بررسی  ادبـی،  و  هـنری  ارزنده  آثار 
و  نفت  قیمت  افزایش  با  شدند.  تعیین  هنری«  آفرینندگان  و  مؤلفان  حقوق 
بودجه  ی برنامه های عمرانی حکومت پهلوی که با نگاه به پارادایم های جهانی 
سیاست های  تدوین  موضوع  می شدند،  تنظیم  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه ی 
مالی و تنظیم بازار بخش فرهنگ هم پیش آمد. این فرایند همچنان با اهداف و 
شدتی متفاوت در حکومت جمهوری اسالمی پی گرفته شد که با رکود یا رونق 
بازار نفت هماهنگ شده است. در حال حاضر پرداخت یارانه جزو شرح وظایف2 
»معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی« و »معاونت فرهنگی« وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی است.

گفتار دوم دالیل پرداخت یارانه و هزینه های مترتب بر آن
از اواخر دهه ی شصِت قرن بیست به بعد در ایاالت متحده با فراگیر شدن »دولت 

1  وقتی آثار بلندمدِت حمایت دولتی بین دو دسته را بررسی می کنیم متوجه می شویم که حمایِت کم تر 
.Menger(1999), Thorsby (1994) .اتفاقاً اثر بخش تر هم بوده است

2  ساماندهی نظام پرداخت یارانه مطبوعات و شفاف سازی آن و انتشار رسمی کمک های 
دولت به مطبوعات به طور مستمر )معاونت مطبوعاتی( سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور 
توسعه و ترویج کتاب و کتاب خوانی در میان اقشار مختلف به منظور رشد و ارتقاء سطح 
نمایشگاه ها، جایزه های  برگزاری  از ُطرق مختلفی چون  دانش و فرهنگ اسالمی  معرفت، 

مختلف کتاب و مدیریت یارانه های فرهنگی مربوطه.)معاونت فرهنگی(
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رفاه عامه« و درهم  ریختن سیستم های حمایتی سنتی، توقع افراد برای دریافت 
برای  از آن طرف هم هزینه های دولت  و  بود  رفته  باالتر  اجتماعی  تأمین  خدمات 
ارائه ی این خدمات بیش تر شده بود و الجرم مالیات بیش تری را هم طلب می کرد؛ 
ازاین رو  بود.  یافته  افزایش  دولت  به  مالیات  کاهش  برای  مردم  فشار  هم زمان  اما 
بتواند رشد کلی بودجه را متوقف  تا  اتخاذ کرد  را  دولت رویکرد کاهش هزینه ها 
کند. یکی از مواردی که در خطر قرار گرفته بود، پرداخت یارانه به فرهنگ و هنر 
بود، چراکه این ها اموری ضروری به شمار نمی آمدند و کاهش هزینه های دولتِی این 

بخش ها می توانست تا اندازه ای آهنِگ رشد کلی بودجه را ُکند کَند.
به فرهنگ و هنر عالقه داشتند سعی  اقتصاددانانی که  بود که  این جا  در 
کردند تا با انجام پژوهش ها و نگارش مقاالت و کتاب ها دولت را متقاعد کنند 
ارائه   افراد  این  که  استدالل هایی  مجموعه  بپردازد،  یارانه  بخش ها  این  به  تا 
از آن جایی  دادند خرده خرده رشته ی »اقتصاد فرهنگ و هنر« را شکل داد.1 
که بیش تر این استدالل ها از منظر اقتصاد رفاه مطرح می شد در زیر اندکی در 

مورد اصول موضوعه ی این مکتب توضیح می دهیم.
یکی از مهم ترین نوشته هایی که با استفاده از رویکرد اقتصاد رفاه در پی فهِم موقعیت 
اقتصادی هنر و تبیین ضرورت دخالت دولت در پایان دهه ی 70 در قرن بیست انجام 
 Baumol بامول2 و بوِون اقتصاد در دانشگاه پرینستون،  شد، کار مشترک دو استاد 
and Bowen )1966( درباره ی هنرهای نمایشی بود. آن ها به دنبال فهم علت افزایش 

داخلی  عوامل  ناکارآمدی  موجودشان  فرضیه های  بودند،  هنر  در  موجود  هزینه های 
)عمدتاً مدیریت( و عوامل بیرونی بودند؛ اما پس از یک پژوهش درازدامنه که چندین 
افزایش  مسئله ی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  بود،  کرده  درگیر  را  سازمان  و  موسسه 

1. برای نمونه می توان به منابع زیر اشاره کرد
  Robbins (1963), Peacock (1969), Austen-Smith (1980), Baumol and Bowen 
(1966), Cwi (1980), Scitovsky (1983)

2. بامول خودش هنرمند هم بوده است. )توس، 1393: 38(
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هزینه ها در هنر مسئله ای بیرونی است که تحت تأثیر نیروهای اقتصادی گریزناپذیری 
است که حیات این گونه از هنرها را در آینده به مخاطره می اندازد. آن ها معتقد بودند 
با افزایش تولید، مردم قدرت خرید بیش تری نسبت به 100 سال پیش پیدا کردند 
و چون پول بیش تری درمی آورند هزینه ی نیروی کار باال رفته است. از طرف دیگر، 
هنر به واسطه ی این که در زمره ی »خدمت های حضوری1« قرار می گیرد، تحت تأثیر 
تکنولوژی نمی توانسته از نیروی کار دخیل در هر اجرا بکاهند، به عبارت دیگر اگر در 
تعداد  اآلن هم همان  بوده  بازیگر  به 20  نیاز  پیش  در 100 سال  تئاتر  اجرای یک 
بازیگر برای اجرای این اثر الزم است و تکنولوژی بااینکه در کاهش نیروی کار در سایر 
حوزه ها )مثل صنعت و کشاورزی( مؤثر بوده ولی در هنر هیچ تأثیری نداشته است. 
به همین دلیل هزینه های تولید اثر هنری باال رفته است. در زیر این تئوری به صورت 
شماتیک نشان داده می شود. گرچه بامول و بوون معتقد به اقتصاد تجویزی نبودند، اما 

از نتایج کارشان برای توجیه پرداخت یارانه بسیار استفاده شد.

تخلیِص شماتیک نظریه ی بیماری هزینه

مطابق مفاهیم برگرفته از اقتصاد رفاه از یک طرف در بازار هنر نارسایی هایی 
بلکه تمام  افرادی که در عالَم هنر هستند؛  نه تنها  از دیگرسو  و  موجود است 
جامعه از فواید فعالیت های هنری بهره مند می شوند. ازاین رو دولت باید به هنر 
کمک کند، چراکه در غیر این صورت کاالها و خدمات هنری به میزان بهینه 

تولید نمی شوند و تمام جامعه متضرر خواهد شد.

1. Real-time Personal Service

هزینه های روبه رشد 
عرضه هنر کم شدن تقاضاتولید ناکافی افزایشتولید بهینه

مداخله دولت ناگزیر قیمت ها
کاهش عایدی حاصل

 از فروش بلیط یا 
»شکافِ درآمد
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 )375 )ابینگ،1392:  فقیرند؟«  هنرمندان  »چرا  کتاب  در  ابینگ  هانس 
کلیه ی استدالل های پرداخت یارانه را به سه دسته عمده تقسیم کرده است 
به  نسبت  بازار  که  معنی  این  به   ،Merit Argument شایستگی  استدالل   )1
سلیقه های مختلف بی تفاوت است و خواست جمعی مبنی بر اصالح سلیقه های 
به  توده ها  ترغیب  و  آموزش  برای  باید  دولت  و  می گیرد  ندیده  را  ناشایست 
مصرف هنر هزینه کند. 2( عدالت اجتماعی Equity Argument، بازار قادر به 
توزیع منصفانه ی درآمد نیست و دولت باید برای افزایش درآمد هنرمندان وارد 
عمل شود و 3( کاالی جمعی، Collective Good Argument، بازار در تولید 
کاالها و خدماتی که قابل فروش نیستند، ناکام است و دولت برای حفظ این 

تأثیرات بیرونی باید به هنر یارانه بدهد.
برای فهم این نکته که آیا پرداخت یارانه در بخش فرهنگ و هنر، شکست 
دالیل  به بررسی  ابینگ،  دسته بندی  از  استفاده  با  است،  کرده  اصالح  را  بازار 

پرداخت یارانه می پردازیم.

استدالل شایستگی
در این استدالل که عموم اهالی فرهنگ از آن پشتیبانی می کنند، گفته می شود 
مردم محصوالت فرهنگی و هنری را نمی خرند چون تشخیص نمی دهند چقدر 
برای شان مفید است. ازاین رو بایستی با قیمت پایین آن ها را به خرید ترغیب 
کرد. طوری که گمان نکنند هزینه ی گزافی داده اند. چون عامه ی مردم کم تر 
نیست.  درست  تشخیص شان  بوده اند  هنری  فرهنگی  آموزش های  معرض  در 
وقتی کار به آموزش و تربیت سلیقه می کشد، از دست بازار کاری برنمی آید و 
دولت باید متولی آموزش باشد. مردم ارزش  آثار فرهنگی و هنری را دست کم 
جادویی  قدرتی  هنر  و  فرهنگ  نیستند.  آشنا  آن  با  کاماًل  چراکه  می گیرند؛ 
دارد که می تواند زندگی  مردم را عوض کند و از آن ها آدم های بهتری بسازد. 
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و  بیش تر می شود  فرهنگی اش  قرار گیرد سرمایه های  در معرض  وقتی کسی 
فرصت هایش گسترش می یابد و در نتیجه با استفاده از این فرصت ها خود و 
جامعه را ثروتمند می کند. پس کاالهای فرهنگی و هنری باید در دسترس همه 

خصوصاً طبقات فقیر جامعه باشد.

چرا این استدالل نامعتبر است؟
اثبات این که کاالهای فرهنگِی یارانه ای افراد بی عالقه را به فرهنگ و هنر   

عالقه مند یا به مزایای آن آگاه می کند. بسیار دشوار است.
با قیمت های پایین نمی توان مردمی را که سرمایه ی فرهنگی اندکی دارند   

به مصرف کاالهای فرهنگی و هنری متقاعد کرد.
مزایا و ارزش هایی که به یارانه های فرهنگ و هنر نسبت می دهیم، اثبات   

نشده هستند و ممکن است کم اهمیت، موهوم یا منفی باشد.
انتخاب های بهتری برای مصرف یارانه ها وجود دارد و به طورکلی آموزش   

همگانی اثربخش تر است.
قیمت  پایین حتی ممکن است اثر معکوس بگذارد و مردم بر اساس اثر   

راحتی، کاالی کم قیمت تر را کاالیی بی ارزش بینگارند.
یارانه های فرهنگ و هنر در بیش تر مواقع سطح فرهنگی افراد تحصیل کرده را   

باال تر می  برد و نابرابری نسبی افزایش می یابد؛ ازاین رو اثر نهایی این کار منفی است.
استدالل عدالت:

در  فقیر  مردم  حِق  باشند،  گران  هنری  و  فرهنگی  محصوالت  وقتی   
بهره مندی و نیز فرصت های برابر از آن ها گرفته می شود. هدف، اصالِح توزیع 
درآمد  منصفانه ی  توزیع  به  قادر  بازار  و  است  مصرف کنندگان  میان  درآمد 
نیست. درآمد اهالی فرهنگ و هنر نیز به نسبت سایر مشاغل کم تر است و اغلب 
جزو شهروندان کم درآمد هستند. ازآن جایی که کمک به اقشار کم درآمد جزو 



25 بخش اول: چارچوب نظری

دغدغه های هر دولتی است، این استدالل بیش تر مورد توجه شان قرار می گیرد. 
بعد از جنگ جهانی دوم هزینه های تولید کاال و خدمات فرهنگی و هنری باال 
رفته بود و وضع معیشتی و درآمدی اهالی فرهنگ نیز اسف بار بود ازاین رو، اکثر 
دولت های اروپایی برای کمک به هنرمنداِن کم درآمد وارد عمل شدند و به آن ها 
یارانه دادند. )هم وزارت رفاه و هم وزارت فرهنگ(. البته کمک ها به مؤسسات 
فرهنگی و هنری تعلق می گرفت نه به مصرف کننده. برنامه های حمایتی مانند 
 Künstler در فرانسه و Intermittent de Spectacle،1در هلند ،WIK،	BKR

Social Kasse در آلمان با این استدالل اجرا شدند.

چرا این استدالل نامعتبر است؟
به آفرینش گراِن مستقل صدمه می زند و باعث جلوگیری از نوآوری خواهد شد.  
ازاین رو شمار    بازار »برنده صاحب همه چیز« است؛  بازار فرهنگ و هنر، 

استدالل  این  مبنای  بر  حمایت  می کند.  جلب  خود  به  را  افراد  از  بیش تری 
اسراف  افزایش  سبب  به نوعی  و  می شود  موضوع  این  تأثیر  افزایش  موجبات 

اجتماعی است.
گرایش اهالی فرهنگ به یارانه به جای گرایش به بازار افزایش می یابد.  
اقشار    اختیار  در  پایین  قیمت  با  را  هنری  و  فرهنگی  کاالی  چنان چه 

کم درآمد قرار دهیم، آن ها کاال را با حداقِل سود می فروشند و نیازهای اولیه شان 
)لباس، دارو، غذا( را تهیه می کنند. این موضوع درباره ی بن های کتاب به تکرار 

رخ داده است.
بیش تر افرادی که هوادار فرهنگ و هنر هستند به طبقات با درآمد تقریباً   

 ( Van Der Ploeg, Frederick, 2004) 1. در هلنــد اقتصاددانــی بــه نــام ریــک فــان در پلــوخ
در ســال 1998 وزیــر فرهنــگ شــد و برنامه هــای جدیــدی بــرای کاهــش وابســتگی هنــر 

بــه یارانه هــای دولتــی اجــرا کــرد.
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باال تعلق دارند، چنان چه دولت حمایت کند، توزیع درآمد را بیش از گذشته 
به هم می زند. به عبارت دیگر یارانه به دست کسانی می رسد که خودشان درآمد 

کافی برای مصرف هنر دارند.
تعداد آفرینش گران افزایش و میانگین درآمد کاهش می یابد. نظریه ی فقر   

هنرمندان. )ابینگ،1391(
می یابدهر چه میزان حمایت ها بیش تر باشد افزایش  هنرمندان  تعداد 
یابد افزایش  هنرمندان  تعداد  چه  می یابدهر  کاهش  درآمدشان  میانگین 

پس
باشد بیش تر  حمایت ها  میزان  میانگین درآمد هنرمندان پایین می آیدهرچه 

دارد    وجود  کم درآمد  طبقات  فقر  با  مبارزه  برای  کارآمدتری  گزینه های 
مؤسسات  برای  مالیاتی  معافیت های  و  گسترده تر  اجتماعی  تأمین  شامل  که 
فرهنگی و هنری است. در این صورت آفرینش گراِن کم درآمد نسبت به سایر 

مشاغل مزایای بیش تری نصیب شان می شود.

استدالل کاالی عمومی
تولید فرهنگ و هنر بر روی رفاه همه ی مردم مؤثر است، چه کسانی که می خرند 
چه کسانی که نمی خرند. فرهنگ و هنر از بسیاری جهات امری عمومی و رایگان 
است. منظره ی سی وسه پل اصفهان یا نمای زیباِی خانه های مجلل کنارِ رودخانه 
در آمستردام را در هیچ بازاری خریدوفروش نمی کنند و وقتی کسی نیست که 
برای شان پول بدهد، تولیدشان کم تر از حد بهینه خواهد بود. به هرحال بازار در 
فروش برخی کاالهای مشخص )عمومی(، ناکام است و برای این که آثار هنری 
به اندازه ی الزم تولید شوند، دولت ناگزیر به مداخله است. حالتی را تصور کنید که 
 دولت هیچ حمایتی نکند؛ آن وقت حوزه ی فرهنگ و هنر بسیار کوچک تر از وضعیت 

کنونی اش خواهد بود.
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چرا این استدالل نامعتبر است؟
در بخش فرهنگ کاالی عمومی ناب نداریم و محصوالت فرهنگی و هنری   

تنها برخی از خصوصیات این کاالها را در خود دارند. در مورد کاالهایی نظیر 
کتاب و مطبوعات باید گفت که کاالی عمومی محسوب نمی شوند و بر اساس 

نظریه های اقتصاد رفاه نباید به آن  ها یارانه پرداخت.
ادعا که در هنر فایده های جانبِی    این  میزان اهمیت  کاالهای عمومی و 

ناملموس وجود دارد، اثبات نشده است.
از کجا که اگر حمایتی در کار نباشد کاالهای عمومی تولید نشود؟ مگر نه   

این که یارانه دهِی درونی، درآمد روانِی آفرینش گران و بخشِش حوزه ی خصوصی 
هم در پایداری فرهنگ و هنر نقش دارند؟ به عبارت دیگر اثباِت اثرات اقتصادِی 
فرضی فرهنگ و هنر به مثابه کاالی عمومی دشوار است. چنین فایده هایی اگر وجود 

داشتند، لزوماً جانبی نبودند و اگر جانبی بودند بدون حمایت هم پدید می آمدند.
اهمیت    میزان  کنیم،  محاسبه  نیز  را  دولت  مداخله ی  هزینه های  اگر 

فایده های جانبی اندک نخواهد بود؟
در بخش فرهنگ و هنر ما اساساً مازاد عرضه داریم.  

استدالل عدم اطمینان
است.  اطمینان  عدم  استدالل  نیاورده،  کارش  در  ابینگ  که  دیگری  استدالل 
نخست  در مرحله ی  و هنری  فرهنگی  بنگاه های  استدالل که  این  با  دولت ها 
سرمایه ی الزم برای ورود به بازار را ندارند و در مرحله ی دوم سرمایه های شان 
در معرض ریسک فراوان است، می خواهند در اقدامی پیش گیرانه با تضمین هایی 
دولتی به شکل وام های کم بهره و یا تضمین خریِد بخشی از محصوالت زیان های 
ناشی از این فعالیت ها را کاهش دهند. در واقع دولت می پندارد از آن جایی که 
و  ندارند  بازار مطمئنی  اما  برای جامعه سودمند هستند،  محصوالت فرهنگی 
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باید با کاهش ریسک ورود به بازار و تولید کاالی فرهنگی از مؤسسات تولیدی 
کاالها و خدمات فرهنگی در قالب پرداخت یارانه حمایت کرد.

چرا این استدالل نامعتبر است؟
و    وام ها  از  بسیاری  می شود.  استفاده  فرهنگ  حوزه ی  غیر  در  یارانه ها 

تسهیالت ارزان قیمتی که در دهه ی هفتاد بر اساس این استدالل و در قالب 
تبصره سه بودجه ساالنه به مؤسسات نشر و مطبوعات پرداخت شد، در بازارهای 

پرسودتری سرمایه گذاری شدند1.
این نوع یارانه ی منحصر به تولید باعث می شود. مؤسسات فرهنگی بسیاری   

به سودای دریافت آن تأسیس شوند که فاقد کارایی هستند و اساساً تقاضای 
حمایت های  ایران  در   80 و   70 دهه ی  در  ندارند.  وجود  آن ها  برای  مؤثری 
دولتی هم قبل از تولید کتاب با وام های کم بهره و اعطای سهمیه  ی کاغذ انجام 
ازاین رو  از آن ها حمایت می شد.  با خرید کتاب  تولید  از  بعد  می گرفت و هم 

تعداد مؤسسات انتشاراتی بسیار زیاد شد.

هزینه های پرداخت یارانه
هزینه های اداری و نظارتی

در واقع همواره رقِم درخواستِی متقاضیاِن یارانه از میزان منابع در اختیار بیش تر 
است و برای دولت مقدور نیست که به همه ی درخواست کنندگان یارانه بپردازد و 
برای انتخاب میان این متقاضیان و اعمال معیارهای مد نظرش بایستی سازمان دهی 
کند؛ مثاًل بخش خرید کتاب راه بیاندازد، هیئت داوری استخدام کند، انبار کتاب 

1. حســین انتظامــی در مصاحبــه ای می گویــد: یکــی از اشــکاالت روش ]پرداخــت یارانــه[ 
ــی از  ــل( یارانه هــای دریافت ــو قلی ــان مطبوعــات )ول ــه برخــی صاحب حاضــر آن اســت ک

دولــت را دســتمایه ی معیشــت شــخصی خــود کرده انــد. )علمــداری، 1389: 136(
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بسازد و... عالوه  بر این باید فرایند درخواست، بررسی و اعالم نظر را تعریف کند 
و هزینه نیروی انسانی، پیگیری و نظارت بر این فرایند را هم بپذیرد. هزینه های 
تأسیس ساختمان،  وسایل اداری، هزینه های جاری و هزینه ی نگهداری را هم باید به 
این ها اضافه کرد. موارد پیش گفته، هزینه ی اجتماعِی اضافه بر پرداخت یارانه است 
که از طریق بودجه ی دولتی تأمین می شود، یعنی از راه اخذ مالیات از همه ی مردم 
یا فروش منابع زیرزمینی )که باز متعلق به همه است(. البته مسئله فقط هزینه های 
اداری و نظارتی نیستند، این هزینه ها به خاطر بهره وری اندک نیروی انسانی دولتی 

در بخش فرهنگ مضاعف و مؤکد می شوند.

هزینه های ناشی از رانت
این هزینه ها را می توان به دو دسته ی 1( هزینه های ناشی از اقدامات گروه های 
از  از اقدامات گروه های ذی نفوذ خارج  ذی نفوذ در دولت و 2( هزینه های ناشی 
دولت بررسی کرد. در دسته ی اول افراد تصمیم گیر و مدیران سطوح بعدی بدون 
توجه به منافع خودشان تصمیم گیری نمی کنند. وقتی به رفتار مأموران دولتی 
یا حتی اعضای قوه ی مقننه توجه می کنیم، متوجه می شویم برخی از آن ها با 
توجه به کوتاهی دوره  سعی دارند منافع شان را بیش تر کنند1. بر اساس برخی از 
پژوهش های تجربی2 این گروه ها برخالف اهداف اعالم شده و در پوشش برنامه هایی 
که به نظر منفعت همگانی دارند، منافع گروهی خودشان را دنبال می کنند. بر اساس 
استدالل های شکست دولت، وقتی اثرگذارِی حمایت های دولتی اندک یا هیچ باشد 
و استدالل های حمایتی نامعتبر باشند، شاید منافع دیگری در پس این حمایت ها 

پنهان است که در ادبیات اقتصادی به آن رانت خواری می گویند.

ــه ی  ــت )مجموع ــه در آن دول ــت ک ــاه اس ــاد رف ــوِل اقتص ــالف اص ــع خ ــن در واق 1. ای
ــت. ــرده اس ــرض ک ــواه ف ــران( را خیرخ ــان و مدی کارکن

) Grampp,2009( 2. ر.ک
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در دسته ی دوم گروه های پرنفوذ با استدالل های فریب کارانه و یا با تعریف 
خاص   از فرهنگ و هنر، فشاِر سازمان یافته ای را به دولت وارد می کنند1. دولت 
هم برای آن که از عواقب تهدید گروه های اثرگذاِر اجتماعی در امان بماند، حاضر 
دیگر  از سوی  بپردازد.  باج  یارانه   مثل  حمایتی  مختلف  به شکل های  می شود 
ممکن است همین گروه ها از پتانسیل موجود در هدف گذاری های دولتی استفاده 
کنند و بر برنامه  ریزی های دولتی تأثیر کنند و در مرحله ی بعد هم که نوبت به 
تصمیم گیری برای صرف هزینه های مصوب می رسد، منافع خود را به جای منافع 
باقی مردم به دستگاه اجرایی حقنه کنند. در این دسته هم دو جور استدالل 
فریبکارانه هست؛ اولی با استفاده از الگوی توسعه در کشورهای توسعه یافته طرح 
می شود، در استدالل اول آمارهای جهانی فرهنگ درباره ی سرانه ی دسترسی 
با مقایسه ی آمارهای کشور  به وضعیت های گوناگون را طرح می کنند، سپس 
استدالل می کنند. برای رسیدن به مقیاس جهانی، حمایت دولت از طریق یارانه 

الزم است. 
استدالل دوم هم مربوط به گروه هایی است که بر اساس قرائت ایدئولوژیک شان 
از سیاست فرهنگی و امنیتی نشان دادن وضع فرهنگ می گویند: برای جلوگیری 
از گسترش بحران و بازگرداندن امور به راه صحیح نیازمند بودجه هستیم. در 
گزارشی که دفتر مطالعات راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تهیه ی 
برنامه ی ششم توسعه در اسفند 1394 آماده کرده، در برخی از برنامه ها تحقق 

1. ولیــام گرمــپ اســتاد اقتصــاد ایلینویــز شــیکاگو در مقالــه ی »رانــت جویــی در سیاســت 
مؤسســات  در  رانت خــواری  بــودن  ســازمان یافته  از  مــواردی  به روشــنی  هنــری« 
بــزرگ را نشــان می دهــد و می نویســد (Grampp, 1989: 120) »یارانه هــای دولتــِی 
ــات  ــازمان ها و مؤسس ــی س ــه برخ ــردم ب ــه ی م ــِی هم ــع مال ــه ی مناب ــال غیرداوطلبان انتق
ــرای  ــش ب ــه هزینه های ــود ک ــه رو نمی ش ــت روب ــا مقاوم ــال ازآن رو ب ــن انتق ــت. ای اس
ــی  ــدگاِن معــدود ســود باالی ــا دریافت کنن ــز اســت؛ ام ــدگاِن پرتعــدادش ناچی پرداخت کنن

می آورنــد.« به دســت 
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بیش از 120% وجود داشته که ناشی از همین رویکرد است.
برای  را  رانت  بر  مبتنی  ثروت های  کسب  امکان  یارانه ها  پرداخت  درواقع 
می دهد1.  افزایش  آن ها  به  وابسته  خصوصی  بخش های  و  ذی نفوذ  گروه های 
از عوامل بسیار  یارانه یکی  ابـزار  از طـریق  تولید  از   »اجرای  سیاست حمایت 
کشورهای  دیوان ساالری  سازمان  در  منابع  اتالف  و  فساد   گسترش   در   مؤثر 
درحال توسعه می دانند.« )محمدبیگی،1379: 176( هرچه میزان این رانت جویِی 
ناگزیر بیش تر باشد، میزان انحراف از اهداف بیش تر خواهد بود. این شیوه منجر 
به تولید مؤسسات یارانه گیر خواهد شد. تعداد بیش ازحد ناشران در زمانی که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یارانه ی کاغذ پرداخت می کرد، نمونه ای از این 
وضعیت است. البته این که تعداد ناشران باال مانده، نشان از این دارد که داشتن 
چنین موسسه ای هم چنان امکان استفاده از یارانه های مستقیم و غیر مستقیم 

را فراهم می آورد.

هزینه های ناشی از بازتوزیع یارانه به نفع نهادهای دولتی، منسوبان و 
طبقه ی برخوردار

سویه دیگِر رانت، بازتوزیع یارانه به نفع نهادهای دولتی،  منسوبان آن ها و طبقه ی 
برخوردار خواهد بود. همان طوری که در بخش استدالل عدالت آمد، تخصیص 
باشند.  داشته  دسترسی  یارانه   به  غیربرخوردار  افراد  تا  نمی شود  باعث  یارانه 
کاالهای  مصرف  مشتاق  و  هستند  عالقه مند  فرهنگ  موضوع  به  که  کسانی 
در  این که  اول  دارند؛  دو خصیصه ی مشترک  کلی  به صورت  فرهنگی هستند 
این که  دوم  دارند.  پیراسته تری  سلیقه ی  و  هستند  آموزش دیده تر  فرهنگ 

ــه ایجــاد منافعــی  ــط منجــر ب ــاکارا اســت و فق ــر ن ــازار تئات ــت در ب 1. » مداخــالت دول
ــت  ــایرین از دریاف ــت و س ــوده اس ــرادی ب ــورت انف ــاص به ص ــگان خ ــه نخب ــی ب رانت

فرصــت برابــر بی بهــره مانده انــد« )خوشــبویی، 1395:  98(
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تنگنای معاش ندارند. در خصوص مورد اول باید گفت سلیقه بر میزان تمایل 
به پرداخت اثر دارد، مثاًل پیش می آید که مردم با وجوِد قیمِت پاییِن محصول 
یا خدمتی فرهنگی، از آن استقبال نکنند؛ چراکه با سلیقه ی آن ها جور نیست. 
اهمیِت این موضوع در این است که »اگر سیاست  گذاری هنر بر این باشد تا با 
پایین آوردِن قیمت، مردم را به مصرِف باالتر تشویق کند، ممکن است چندان 
کارگر نیافتد.« )Tows, 2014: 16( در مورد دوم هرچه دولت یارانه ی بیش تری 
بپردازد، این یارانه به ضرر همگان )چراکه از منابع عمومی خرج خواهد شد( و به 
نفع طبقه  ای خواهد بود که اساساً نیازی به این یارانه ندارد و قدرت خرید کاالی 
فرهنگی را داراست. ازاین رو یارانه ی فرهنگ به نفع طبقه ی برخوردار بازتوزیع 
می شود. این مسئله در مورد نهادهای فرهنگِی دولت هم صدق می کند، چراکه 
یارانه های فرهنگ به بخش دولتی هم اختصاص می یابد، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تا چندی پیش به روزنامه های دولتی یارانه ی مستقیم می پرداخت و 
هم چنان از ناشران دولتی خرید می کند. این گونه سیاست ها با بازتوزیع ثروت 
موجب می شوند تا نابرابری طبقاتی بیش تر شود. برخی از روزنامه ها )تا پیش 
از سال 1392( و ناشران دولتی بدون توجه به نیاز بازار و سلیقه ی افراد تولید 
می کنند و چون خریدار ندارند، دائم به دنبال حمایت هستند و با استفاده از 
قدرت نفوذ خود بیش از روزنامه ها و ناشران خصوصی یارانه دریافت می کنند.

گذشته از این زمانی که منابِع در اختیار کم تر از میزان تقاضاست، بررسی 
عام گرایی- نظریه ی  اساس  بر  نمی گیرد،  انجام  به درستی  الزاماً  شایستگی 

خاص گرایی پارسونز (Parsons,1967: 547)  و نیز  تجربه های شخصی، زمانی 
که پای منفعتی اعم از وام کم بهره، مجوز تأسیس نهادهای برخوردار از یارانه، 
نه  است  متولی  به  نزدیکی  پرداخت  معیار  باشد،  کار  در  و...  مالیاتی  معافیت 
نظر  از  می گیرد1.  صورت  همگان  ضرر  به  دوباره  توزیع  ازاین رو  شایستگی. 

1. چنان چه آمار مؤسسین شرکت های مشاوره، مؤسسات فرهنگی خاص، مدارس و دانشگاه های 
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استیگلتز مقامات پی برده اند که با فاسد نمودن فرایند خصوصی سازی می توانند 
کسب وکارهای  ساالنه ی  فعالیت  از  حاصل  رانت های  از  بهره مندی  بر  عالوه 
خصوصی شده، سهمی از ارزش فعالیت های آینده ی آن ها را نیز به دست آورند، 

ارزشی که فعاًل قیمت اندکی دارد1.

هزینه  های ناشی از فراگیر نبودن یارانه در بخش عرضه
و  مترجمین  نویسندگان،  به  عمدتاً  ما  تحقیق  در  که  آفرینش گران  کار  بازار 
روزنامه نگاران اشاره دارد، بازاری استثنایی است، به این معنی که کم تر تحت 
مهم ترین  از  یکی  فرای  اس  برونو  می کنند.  فعالیت  مادی  انگیزه های  تأثیر 
اقتصاددانان فرهنگ در کتاب »همه چیز پول نیست«2 به بررسی انگیزه های غیر 
اقتصادی آفرینش گران پرداخته است. آفرینش گران آن قدر که به فکر رضایت 
ترکیب رضایت شخصی  نیستند.  پول  فکر  به  و جایگاهشان هستند،  شخصی 
به منزله ی پاداش غیرپولی درونی و جایگاه )شهرت و شناخته شدگی( به منزله ی 
پاداش غیرپولی بیرونی را درآمد روانی نیز می گویند. )ابینگ، 1391: 86( از 
سوی دیگر مطالعات تراسبی نشان می دهد که بر خالف سایر مشاغل که افراد 
شاغل با پرداخت دستمزد بیش تر به کار بیش تر ترغیب می شوند، آفرینش گران 
میزان  می آورند،  به دست  پولی  آفرینش گرانه  غیر  راه های  از  این که  به محض 
کارشان را کم می کنند و با رفع تنگنای معاش شان بیش تر به هنر می پردازند. 
چراکه از خود فرایند آفرینش گری لذت می برند نه به دست آوردن پول و عماًل 
با دستمزد باال را به نفع کار در عرصه ی فرهنگ رد می کنند. این  شغل های 

مسئله تا حدودی می تواند درآمد اندک شان را توضیح دهد.

غیر انتفاعی و علمی کاربردی را نگاه کنید، بسیاری شان جزو مدیران ستادی دستگاه های متولی هستند.  
1. (Stiglitz, 1999: 421)
2. Fray, Brouno, S (1997) Not just for money, an economic theory of personal 
motivation, Edward Elgar Pub
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یارانه های پرداختی در ایران تا کنون دو سویه ی بنگاه های تولیدی )روزنامه 
اندک  مواردی  به جز  عماًل  و  است  داشته  نظر  در  را  و مصرف کننده  کتاب(  و 
)غیرساخت یافته( یارانه ای به آفرینش گر نپرداخته است. با توجه به ویژگی های 

خاص بازار کار آفرینش گران، در سه وضعیت متضرر می شوند:
می کند  تضعیف  را  آن ها  موقعیت  عماًل  بخش  این  به  یارانه  نپرداختن   .1
ایجاد  امکانات  و  به آن ها کاهش می دهد  پیوستن  برای  را  افراد  انگیزه های  و 

آفرینش گران بهتر را اندک می کند.
2. نه تنها دولت حمایتی از آفرینشگران نمی کند؛ بلکه زیرساخت های قضایی 
کشور نیز از حقوق آن ها آن چنان که باید حمایت نمی کند و آفرینش گران بر اثر 

استفاده ی غیرقانونی و سازمان یافته از آثارشان متضرر می شوند.
3. دیجیتالی شدن فرهنگ، موجبات نقض گسترده تر حقوق آن ها را فراهم 

آورده و موقعیت آن ها را تضعیف می کند.
شد.  خواهد  اندیشه ورزانه  تولید  افول  باعث  شد  یاد  که  موردی  سه  این 
از  ناشی  آفرینش گران، نوعی جبران خسارت  به  یارانه  ازاین رو شاید پرداخت 

عدم رعایت کپی رایت باشد.

هزینه ی ناشی از برهم خوردن رقابت
رقابت فرهنگی هنری )چه داخلی،  چه بین المللی( جزو لوازم توسعه به شمار 
می آید. برهم خوردن رقابت، هزینه ای است که نمی توان ندیده اش گرفت. این 
کار امتیازات مستقیم )مانند یارانه ی حمایت از کتب ارزشمند( و غیرمستقیمی 
)افزایش ضریب کیفی در پرداخت یارانه ی مطبوعات( را برای برخی به همراه 
می آورد و در عوض هزینه هایی برای دیگران به همراه دارد و به تبع مانع نوآوری 
یا  فرم ها  سایر  برابر  در  مقدس  دفاع  ادبیات  به  می توان  نمونه  برای  می شود، 
انواع ادبِی »غیرمتعهد« اشاره کرد. کسانی که از حمایت های دولتی برخوردار 
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جوایز،  جشنواره ها،  از  اعم  جانبی  درآمدهای  و  مالی  عواید  بر  عالوه  بوده اند 
راحت  کارشان  نشِر  بابت  خیال شان  و...  دیگر  زبان های  به  ترجمه  از  حمایت 
بوده و بیش تر نوشته هایشان اجازه ی نشر و بازنشر یافته، در اولویت خرید در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته اند و حتی در پاره ای موارد به سفارش 
دستگاه ها )بنیاد حفظ ارزش های دفاع مقدس( اثر تولید کرده اند. ولی حاصل 
کارشان – البته با معیارهای پذیرفته شده ی آکادمیک - کاالهای باکیفیتی به 
شمار نمی آید. از طرف کسانی که از این حمایت ها بهره مند نشده اند، دائماً از 
بی مهری و حمایت نشدن گله دارند. برخی کارهایشان را منتشر نمی کنند و 
برخی هم کوچ می کنند. آنچه از نظر اقتصادی مهم است رقابت میان این دو 

گروِه ساختگی است. 
دومی  و  می کند  تولید  بی کیفیت  کاالی  اولی  نباشد،  میان شان  رقابت  وقتی 
برای  کمی  پتانسیل  که  می بیند  بین المللی  میدان های  را  رقابت اش  عرصه ی 
مفهوم  در  حتی  یارانه  واقع  در  می شوند.  متضرر  دو  هر  و  دارد  ارتقا  و  دوام 
افت کیفیت کاالها و خدماتی شده که  نبوده و موجب  ایدئولوژیک اش موفق 

قصد حمایت از آن را داشته است.1

هزینه های ناشی از سترون شدگی فرهنگ
یکی از کارکردهای هنر و فرهنگ برای حکومت ها، اثرات تبلیغاتی آن هاست. 
باالیی  فرهنگی، سرمایه گذاری  به ظاهر  رویدادهای  نوع  این  تولید  برای  دولت 

انجام می دهد.

1. این موضوع در خصوص رقابت انواع موسیقی در اروپا هم مصداق دارد به موسیقی پاپ در 
اروپا یارانه نمی دهند ولی از منظر اقتصادی همواره موفق بوده است. پرداخت یارانه به موسیقی 
کالسیک و ارائه ی قیمت های تعدیلِی بلیت، کمکی به آن در رقابت با موسیقی پاپ نکرده است و 
سهم بزرگی از بازارش را به موسیقی پاپ واگذار کرده است. در واقع چنان چه دولت مداخله ای 
نمی کرد همین اتفاق با ابعاد کمی بزرگ تر رخ می داد و منابع دولتی صرف موضوعی بدون نتیجه 

شده است. 
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 این کار جدای از فشار اقتصادی، فرایند اصالح و بهبود وضعیت فرهنگی کشور را 
کند می کند. »تجربه نشان می دهد که بخش مهمی  از  حمایت های مالی دولت از 
بخش فرهنگ  و هنر در  مناطق  در  حـال توسعه با کارکردهای  تبلیغاتی و برخالف 
آرمان های متعالی و هدف های اجتماعی مطلوب نظریه هنجاری اعطای یارانه به 
پرداخت  )محمدبیگی، 1379: 177(.  است«  شـده  تـزریق  فرهنگی،   تولیدات  
یارانه موجب وابستگی بخش فرهنگی به دولت خواهد شد و بخش فرهنگی از 
ترس قطع شدن این کمک های مالی انتقادهای کم تری به سیستم خواهد داشت. 
مسئله به اینجا ختم نمی شود، بل که سعی خواهند کرد کاالها و خدمات شان 
سلیقه ی سیاست گذار را تأمین کند. وقتی این شیوه رایج شد، استبداد اجتماعی 
بازتولید می شود و امکان رفع خطاها سلب می شود )رفیع پور، 1383: 28-36(. 
انتظامی در مصاحبه ای )علمداری، 1389: 120( در جواب سؤال »آیا  حسین 
روزنامه ها می توانند در عین دریافت کمک و حمایت از دولت، استقالل خود را 
حفظ کنند؟« می گوید: »به یک معنا، نمی توانند زیرا وامدار دولت می شوند. این 
باعث می شود در خوش بینانه ترین حالت، به دلیل احساس ِدین و قرار گرفتن در 
تعارفات از ایفای نقش نظارتی و انتقادی خود عقب نشینی کنند و در بدبینانه ترین 
حالت، دولت پس از وابسته کردن شریان اقتصادی مطبوعات به خود، هر نشریه ی 

منتقد را با تحریم اقتصادی پاسخ دهد.«

هزینه های ناشی از عدم مشارکت مردم
وقتی دولت خود را موظف به حمایت مالی بخش فرهنگ می داند، باعث می شود  
از  تا به تدریج جـامعه بـه کمک های مالی دولت  عادت  کند و خود را  کم کم  
کمک به بخش فرهنگ و هنر و مشارکت مالی در این بخش  کنار  بکشد. البته 
واقعیت این است که بخش خصوصی بسیار کوچک است و نمی تواند به جای 
دولت از فرهنگ حمایت کند و میزان مداخالت دولتی در تعیین حدود به قدری 
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است که بازار - البته در  Mass Market- نمی تواند خودش را سامان دهد. از 
این گذشته، دولت با فروکاستِن کل فضای بازار فرهنگ به فضای رسمی منابِع 
احتمالی فرهنگ را محدود می کند. به طورکلی منابع در دسترِس فرهنگ و هنر 

در 5 شاخه دسته بندی می شوند:
در . 1 دوم  شغل  درآمِد  صرف  و  زیاد  کار  ساعات  راه  از  خودیارانه دهی 

پروژه های فرهنگی و هنری
خانواده، همسر و دوستان. 2
هنرپرور . 3  ،Sponsor )حامی  اشخاص  و  خصوصی  شرکت های  بنگاه ها، 

)Patron هنردوست ،Maecenas

دولت. 4
بازار. 5

در برخی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی میزان درآمد هنر از دسته ی 
سوم بسیار باالست و ممکن است بیش از 50 درصد از کل درآمِد بخش هنر 
در دسته ی چهارم سلیقه ی  (Mulcahy, K. V, 2000) دولت  را شامل شود. 
خودش را اعمال می کند و هم چنان که پیش تر آمد آن را منحصر به فرهنگ 
رسمی می کند و نیز خود مانعی جدی بر سر راه سومین دسته است. نخبگان 
مالی می خواهند تا از راه هدیه به فرهنگ و هنر بیش تر دیده  شوند و منابع شان 
را گسترده تر کنند، اما زمانی که احساس کنند ممکن است مجوز پخش کتابی 
که از آن حمایت می کنند صادر نشود، ریسک نمی کنند و منصرف می شوند. 

فزون بر این تصدی گری باال مانع رشد و گسترش بخش خصوصی است1 

1. یکی از دالیل عمده ی عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی حتی پس از تصویب سیاست  های 
اجرایی آن در سال 1383 و پس ازآن تأکید دوباره در قانون برنامه پنجم توسعه ی کشور)ماده 69( 
همین میزان باالی تصدی گری دولتی است. این تصدی گری و دخالت منجر به این خواهد شد که 
حتی اگر دولت بخواهد تصدی ها را واگذار کند، بخش خصوصی ای در کار نباشد که عهده دار شود. 



مطالعات راهبردي )4(     ارزیابی و بازنگری نظام یارانه دهی مطبوعات و کتاب 38

جمع بندی
آیا پرداخت یارانه، هدف های )اقتصادِی( دولت را محقق کرده؟

برای این که بتوان پاسخی درخور برای این پرسش به دست آورد، باید وضعیت 
جامعه ی هدف را قبل و بعد از پرداخت یارانه به گونه ای تجربی بررسی کرد. 
اما  باشند؛  تغییر  بدون  دخیل  متغیرهای  سایر  که  است  این  آن  شرط  البته 
واقعیت این است که نمی توان مجموع  هزینه ها و فایده های پرداخت یارانه را 
برآورد کرد و افزایش یا کاهش خالص  رفاه  اجتماعی را بر اثر پرداخت یارانه 
انجام چنین کاری در کشور وجود  برای  محاسبه کرد؛ چراکه داده های الزم 
مبالِغ  این که  ابتدا  است.  دشوار  و  هزینه بر  بسیار  آوردنش  به دست  یا  ندارد 
پرداخت یارانه نادقیق و غیر شفاف است و در اسناد دولتی به روشنی معلوم 

نشده است. نمونه های آن در اسناد زیر قابل مشاهده است.
در سند بودجه ساالنه دولت کـه همه ساله با عنوان »قانون  بودجه  کل  •

کشور« منتشر می شود.
در »گزارش اقتصادی سال« در سازمان برنامه وبودجه که آمار عملکرد  •

بودجه  دولت  را  عرضه  می نماید.
در »گزارش فرهنگی کشور« که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هرسال  •

آن را تهیه و منتشر می کند.
ارشاد  • و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاِت  و  فرهنگی  معاونت های  آمار های  در 

اسالمی که متولی مستقیم پرداخت یارانه هستند1.

ــترس  ــد در دس ــه بع ــال 1391 ب ــت از س ــن دو معاون ــن در ای ــای مطمئ ــا آماره 1. تنه
اســت. در برخــی مــوارد امــکان دسترســی بــه آمــارِ 10 ســال گذشــته بــرای یــک بررســِی 
ــد )در  ــته به عم ــات در گذش ــه اطالع ــت، چراک ــوده اس ــر ب ــاًل امکان ناپذی ــی عم در زمان
ــکان  ــه ام ــده اند ک ــت ش ــه ای ثب ــا به گون ــد و ی ــان رفته ان ــی( از می ــت مطبوعات معاون
ــن  ــز در ای ــری نی ــردرگمی دیگ ــاب(. س ــد کت ــات خری ــت )اطالع ــری از آن نیس بهره گی
خصــوص وجــود دارد چــرا کــه میــان مخــارج دولتــی و یارانــه و نیــز میــان بنگاه هــای 

ــدارد. ــز قاطعــی وجــود ن ــه تمای دولتــی و خصوصــی در اســتفاده از یاران
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ازاین رو باید از شیوه های دیگری نظیر بررسی سایر شاخص های جامعه ی 
اداره کل  و  کتاب  خانه ی  رسمی  آمارهای  به  مراجعه  با  گرفت.  بهره  هدف 
مطبوعات، صنعت نشر و نیز آمارهای غیر رسمی از فعالیت ذی نفعان، متوجه 
می شویم اثربخشی اقتصادی یارانه های پرداختی پایین است. البته با استفاده از 
نظریات مکتب اتریش می توان از هزینه های اجتماعی پرداخت یارانه ها تصویری 

نزدیک به واقع ارائه داد.
از اوایل قرن 20 به این سو اعضا و هواداران مکتب اتریش، نظریه ی »شکست 
دولت«  Government Failure را در مقابل شکست بازار مطرح کردند، به این 
معنی که آنچه موجب شکست بازار بوده، شکست دولت را نیز موجب خواهد 
دولت  مداخالت  با  مخالفت  در  مکتب  این  اعضای  که  مواردی  از  برخی  شد. 
در  دولت  دخالت  مورد  در  می بینید  چنان که  و  آمده  زیر  در  کرده اند،  مطرح 

بخش فرهنگ هم مصداق دارد:
خالقیت افراد در شرایط کنترل دولتی و موانع اداری کاهش می یابد.  
ذی نفعان در خصوص ترجیحات و شرایط شان اطالعات بیش تری نسبت به   

دولت دارند.
بر اساس منافع خودشان عمل    گروه های بانفوذ و برخوردار )که طبیعتاً 

می کنند( بر برنامه ریزی دولتی اثر می گذارند و موجبات رشد فساد و گروه های 
رانتی را فراهم می آورند.

دولت در تأمین منافع عمومی ناکارآمد است. به این معنی که تصمیم گیری ها   
از سوی تشکل های سیاسی قدرتمندی انجام می شود که اقلیتی از جامعه را تشکیل 
می دهند و هیچ تضمینی وجود ندارد که منافع این تشکل ها به جای منافع باقی 

مردم در نظر گرفته نشود.
دولت در حفظ حقوق فردی و حقوق مالکیت فکری )حقوق ادبی و هنری(   

ضعیف است.
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از این گذشته گرچه مداخله ی دولت در اقتصاد امِر پذیرفته شده ای تلقی 
می شود، اما محل اختالف شیوه ی انجام این مداخالت است؛ چراکه اگر دولتی 
ناکارآمد باشد، دخالت های اندک اش هم می تواند پیامدهای ناگواری را در پی 
)پرداخت  دولت  مداخالِت  اقتصادِی  تحلیِل  گفت  باید  مقدمه  این  با  بیاورد. 

یارانه( کار پیچیده ای است و در ایران پیچیده تر، چراکه؛
تنها دولت نیست که یارانه می پردازد، سازمان های دیگری هم هستند . 1

که یارانه ی غیرمستقیم می دهند.
با اهداِف اقتصادی یعنی اصالح »شکست بازار« و . 2 پرداخت یارانه صرفاً 

باالبردن کارایی آن و رشد اقتصادِی نهادها و افراِد مستقر در »بخش فرهنگ« 
صورت نمی گیرد.

ارتقای کارایی بازار هم به فرض وجود به نفِع کاالهای خاص است.. 3
در مواردی مداخالت به صورت عرضه ی خصوصِی کاالی عمومی )البته . 4

کاالی عمومی به زعم دولت( است.
داده   ی روشنی از شیوه و اندازه ی این مداخالت در دست نیست.. 5

با توجه به وجوه ایدئولوژیک حاکمیت در ایران، مداخله ی دولت و حمایت 
با  ازاین رو حتی  نیست،  اقتصادی  بهبود  و  تأثیرگذاری  با هدف  از آن ها صرفاً 
وجود داده های آماری نمی توان تنها با سنجه های اقتصادی موفقیت یا ناکامی 
مداخله دولت را تعیین کرد، چه بسا با توجه به هدف گذاری هاِی دولت، در باقی 
عرصه ها موفق بوده باشد. در واقع پرداخت یارانه به بخش فرهنگ موجب تقویت 
فعالیت های نامولد در برابر فعالیت های مولد خواهد شد، چراکه صرف هزینه 
بیشتر معطوف به گسترش مواضِع ایدئولوژیک است،  در واقع یارانه ها منابعی 
اقتصادی هستند که در چارچوب مخارج دولتی به سمت فعالیت های نامولد 
هدایت می شوند. به عبارت دیگر این هزینه ها نه برای انباشت سرمایه، بلکه برای 
تحقق مشروعیِت سلیقه ی فرهنگی حاکمیت صرف می شوند. این مختص کشور 
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ما نیست؛ پس از جنگ جهانی دوم احزاب سیاسی غربی با ایجاد مفهوم »هنر 
یارانه ای« سعی داشتند تا نظر مردم را از مصرف محصوالِت فرهنگ توده ای 
منحرف کنند. سوسیالیست ها در اواخر قرن نوزدهم نیز »هنر حاوی پیام« را 
برای تغییر سلیقه ی طبقه ی کارگر در نظر داشتند؛ اما تجربه های اقتصادی هر 
دو طرف در برآورده کردن اهداف سیاست فرهنگی شان چندان کارآمد نبوده 
است. در ایران نیز طرح مفهوم »هنر متعهد« که سال هاست در ادبیات سیاست 

فرهنگی شنیده می شود از همان سنخ تجربه ها داشته است.
از این گذشته با توجه به نظریه ی بیماری هزینه، مداخله ی دولت بهبودی 
موقتی و ُمسکن گونه است و حمایت دائمی نوعی دور باطل ایجاد می کند و در 
هر دور میزان هزینه کرد دولت باالتر خواهد رفت. مسئله این جاست که دولت 
فایده ی  باالخره  منطِق هزینه  امکان حمایت خواهد داشت؟ یک جایی  تاکی 
یا قطع حمایت ها  یارانه ها خواهد شد. کم شدن  دولت موجب محدود کردن 
موجب می شود تا افراد به دنبال راه های جدید باشند و راهبردها و نوآوری های 
تازه ای را برای کاهش هزینه یا ایجاد محصوالت و قالب های تازه به کار گیرند.

در این بخش سعی کردیم تا بخشی از ابعاد دو سؤال اول این پژوهش یعنی 
»آیا اصل پرداخت یارانه ها درست است؟« و »نقاط ضعف نظام پرداخت یارانه 
به بخش فرهنگ کدام اند؟« را پاسخ دهیم. به نظر می رسد پرداخت یارانه  به 
بخش فرهنگ و هنر به دالیل عدیده نادرست باشد که اولین دلیل اقتصادی آن 
این است که کتاب و روزنامه جزو کاالی عمومی نیستند و به همین رو نباید به 
آن ها یارانه پرداخت. دالیل بعدی در واقع دالیل تکمیلی است؛ اما به هرروی در 
عمل در مورد وضعیت ایران باید با احتیاط بیش تری سخن گفت و شاید اتخاذ 
استراتژی چندبعدی برای بخش فرهنگ مفیدتر باشد. پیشنهادها و راه کارها را 

در قسمت پایانی خواهیم آورد.





بخش دوم
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گفتار اول ارزیابی وضعیت
مقدمه

سیاست های اجرایی را می توان به دو شیوه ارزیابی کرد، قبل از اجرای سیاست 
برای  را  اقتصادی  مدل های  اجرا  از  پیش  شیوه ی  در  آن.  اجرای  از  پس  و 
تا  دارند  تالش  و  می گیرند  به کار  سیاست  اجرای  از  حاصل  نتایج  پیش بینی 
نشان دهند چنان چه این سیاست عملی شود چه نتایجی در پی خواهد داشت 
و آیا به هدف هایی که این سیاست ابزاری برای دسترسی بدان هاست، خواهد 
رسید یا خیر. در شیوه ی پس از اجرا - که شیوه ی نوشته حاضر نیز هست - بر 
اساس داده ها و اطالعات اقتصادی و غیراقتصادی میزان توفیق در دست یابی به 
اهداف سیاست ها را اندازه می گیرند. حتی اگر دولت اهداف خود را اعالم نکرده 
باشد از الگوی مخارج اش می توان به این نتیجه رسید که چه اهدافی داشته و 

اولویت هایش چه بوده است.

نظام پرداخت یارانه های بخش فرهنگ
مرور

کتاب جزو قدیمی ترین مسائل بخش فرهنگ است و اتفاقی نیست که نخستین 
کتاِب اقتصاد فرهنگ در ایران با موضوع »کتاب« نوشته شده است. »اقتصاد 
از  برخی  و  نوشته   1347 سال  در  صاحب زمانی  ناصرالدین  را  کتاب«  بیمار 
این کتاب عنوان شده هنوز هم جزو مشکالت حوزه ی کتاب  مسائلی که در 
است. این موضوع نشان می دهد که احتماالً مشکالت کتاب، مشکالتی ساختاری 
و زمان ماندگار است. بخش عمده ی از این مشکالت ناشی از ویژگی های خاص 
کتاب )در معنای کاالی اقتصادی( و برخورد با آن به مثابه کاالیی معمولی است. 
در اساس پرداخت یارانه ها با هدف کلی و نادقیِق رونق صنعت نشر، غلبه بر این 

مشکالت بوده است.



45 بخش دوم:  یارانه های کتاب

با تحلیل بیش از 40 مقاله، یادداشت و مصاحبه در خصوص مشکالت کتاب 
پربسامدترین مشکالت حوزه ی  منتشر شده اند،  این سو  به  از سال 1390  که 
کتاب را بیرون کشیدیم که در زیر )به ترتیب حروف الفبا و نه اولویت آن ها( 
فهرست شده اند. این مشکالت و میزان استواری آن ها در عمل ممکن است ما 
البته هم چنان که پیش تر گفتیم،  را در بررسی اثربخشی یارانه ها یاری دهد. 
این مشکالت را بایستی در پیوند با خصوصیات اقتصادی و غیراقتصادی کتاب 

و نحوه ی سیاست گذاری آن بررسی کرد.

مشکالت اقتصادی کتاب

اطالع رسانی و تبلیغات نادرستافزایش قیمت

حاشیه سود اندک ناشربی ثباتی فضای کسب وکار در بازپرداخت تعهدات

رعایت نشدن کپی رایتخواب سرمایه در اثر بازگشت طوالنی پول

سیاست های نمایشگاهی نادرسترقابت نابرابر ناشران خصوصی و دولتی

کاهش شمارگانضعف تشکل صنفی

کتاب سازیکاهش مستمر تقاضا

ممیزیکمبود کتاب فروشی

نحوه ی تجهیز کتابخانه های عمومی، مدارس و 
ناکارآمدی توزیعسازمان ها

کوچک بودن حوزه ی کتاب های تجاری 
)در مقابل کتاب های درسی، کاربردی و علوم 

تجربی و ریاضی(
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خصوصیت های اقتصادی کتاب
درواقع برخی از این خصوصیات ممکن است در مورد بیش تر کاالها و خدمات 
این  ترکیب  اما  کند،  صدق  هم  معمول  کاالهای  از  بعضی  نیز  و  فرهنگی 

خصوصیات است که به طور حتم کتاب را از سایر محصوالت متمایز می سازد:

تولید کتاب هزینه ثابِت بسیار باال و هزینه نهایی بسیار اندکی دارد� •
تلویزیون  و  رادیو  )به استثنای  فرهنگی،  بیش تِر صنایع  مانند  نیز  کتاب  تولید 
برای  بازاری  این معنی که هر وقت  به  است،  انتفاعی  دولتی( کسب وکارهای 
کاالها و خدمات وجود داشته باشد و سودی در کار باشد، شرکت ها و مؤسسات 
آن کاالها و خدمات را تولید و عرضه می کنند. البته مخارج اولیه یعنی میانگیِن 
هزینه ی ثابِت تولید نسخه ی »اصل« بسیار باالست. هزینه هایی مانند اجاره ی 
تولیِد یک عدِد  یا  تولید  نهایِی  اما هزینه ی  و...؛  محل،  کاغذ، حقوق کارکنان 
دیگر از همان کتاب اندک است و در جایی که موضوِع تکثیِر دیجیتال در فضای 

اینترنت در کار باشد، عماًل صفر است.

صنعت نشر دارای رقابت انحصاری چندگانه است� •
زمینه ی  پایین،  نهایِی  هزینه ی  با  باال  شده ی  تمام  هزینه ی  میانگیِن  ترکیِب 
فراهم  را  صنعت  یک  در  شرکت ها  تمرکزگرایی  و  وسیع  مقیاِس  در  تولید 
از  اندکی  تعداد  تا  باعث می شود  بین المللی هم  بازار  در  ویژگی  این  می آورد. 
بر صنایع فرهنگی  نظیر نشر، فیلم و موسیقی مسلط شوند. در واقع  بنگاه ها 
بیش تر صنایع فرهنگی به شیوه ی انحصار چندجانبه ی فروش اداره می شوند: 
یعنی تنها چند شرکت بزرگ در یک بازار خاص در رقابت هستند. البته در کنار 
این ها شرکت های کوچکی هم هستند که اغلب نوآوراِن بازار به شمار می روند و 
گاهی آن قدر رشد می کنند که شرکت های قدیمی را کنار بزنند و یا این که در 
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شرکت دیگری هضم شوند.
در ایران هم تقریباً فضا در هر دسته به چند نشر بزرگ تعلق دارد بر اساس 
آمارهای خانه کتاب ایران )غالمی، 1394: 58ـ  67( متوجه می شویم کدام ناشران 

بر فضای نشر کشور سیطره دارند. تکرار برخی موارد مؤید همین نکته است.

تولید کتاب هزینه  های برگشت ناپذیر باالیی دارد� •
همان گونه که پیش تر گفتیم مخارج اولیه ی تولید کتاب باال است این مخارج 
ثابت  هزینه های  می شود.  برگشت ناپذیر  هزینه های  و  ثابت  هزینه های  شامل 
مثل تجهیزات سرمایه هستند و چنانچه روزی تولیدکننده بخواهد بازار را ترک 
مخارجی  برگشت ناپذیر  هزینه های  اما  بفروشد؛  را  آن ها  دوباره  می تواند  کند 
دوباره  برای فروش  ارزشی  مواردی مصرف شده اند که هیچ  برای  هستند که 
ندارند. پیش پرداخت مؤلف، هزینه های تولید مثل فیلم و زینک کتاب و برخی 
بازاریابی جزو هزینه های برگشت ناپذیر هستند. به  مواد مصرفی و هزینه های 
کتاب  تولید  در  برگشت ناپذیر  هزینه های  سهم  معمول  کاالهای  سایر  نسبت 

بسیار باالست.

سازمان دهی کار در نشر از نوع ادغام عمودی است� •
عهده دار  را خودش  تولید  مراحل  تمامی  بگیرد  تصمیم  باید  هر کسب وکاری 
به  را  بگذارد که خدمات شان  به عهده ی شرکت هایی  را  آن  این که  یا  و  شود 
باقی شرکت ها می فروشند و محصول نهایی را سِر هم می کنند. درواقع این کار 
یعنی تصمیم به »ساخت یا خرید«، اندازه  ی شرکت ها را در هر صنعت معین 
می کند. در جایی که کار بیش تر از نوع »ساخت« باشد، بنگاه به گونه ای عمودی 
بنگاه  چند  احتماالً  و  می کند(  تولید  را  خودش  محصوِل  )و  می یابد  سازمان 
از  هالیوود که  فیلم سازی  پیدا می کنند، مثل صنعت  تسلط  بر صنعت  خاص 
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دهه ی 1930 سرنموِن پیوستگِی عمودی بود و کلیه ی مراحل تولید از نوشتِن 
فیلم نامه گرفته تا آهنگ سازی، بازی، مسائل فنی و غیره بر اساس قرارداد با 
استودیو انجام می گرفت. در این صنعت بنگاه های پارامونت، ام جی ام، تونیس 

سنچری فاکس، کلمبیا و وارنر بر این صنعت تسلط داشتند.
در  و  است  یافته  به گونه ای عمودی سازمان  نشر  به صورت سنتی، صنعت 
در  کتاب  فروش  تا  نویسنده  با  قرارداد  بستن  از  را  مراحل  تمامی  ناشران  آن 
فروشگاه های خودشان، کنترل می کنند. در برخی موارد ناشران، مالک چاپخانه 
و صحافی هم هستند؛ گرچه در این سال ها پیوستگی عمودی در صنعت نشر 
اندکی کم رنگ شده و ناشران کوچک مجبور به خرید خدمات هستند، به هرروی 

می شود گفت این صنعت هم چنان پیوستگِی عمودی اش را حفظ کرده است.

کتاب جزو کاالهای تجملی دسته بندی می شود� •
دارای  که  است  این  منظورمان  است  تجملی  کاالیی  کتاب  می گوییم  وقتی 
کشش قیمتی و درآمدِی تقاضا است. برای روشن شدن مفهوم کشش قیمتی 
 Income elasticity و درآمدی را به اختصار توضیح می دهیم. کشش درآمدی
of demand مقداِر تغییر در تقاضای یک کاال را در مقایسه با تغییر در درآمِد 

مصرف کننده مشخص می کند. اگر مقداِر کشش درآمدی بزرگتر از یک باشد به 
این معنی است که کشش درآمدی وجود دارد و با افزایش یک درصِد درآمد، 
 Price قیمتی  کشش  می یابد.  افزایش  درصد  یک  از  بیشتر  کاال  آن  مصرف  
elasticity of demand مقدار تغییر در تقاضای یک کاال را در مقایسه با تغییر 

در قیمِت آن کاال مشخص می کند. اگر قدر مطلق کشش بزرگتر از یک باشد 
به این معنی است که تقاضا با کشش است و با افزایش یک درصد قیمت تقاضا 

بیش از یک درصد کاهش می یابد.
وقتی کاالیی چنین خاصیت هایی داشته باشد به اصطالح آن را کاالی تجملی 
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کاالیی  به عبارت دیگر  می نامیم.   - ضروری  کاالی  برابر  در   -  Luxury good

از یک داشته  بزرگتر  قیمتِی  و  تجملی محسوب می شود که کشش درآمدی 
باشد. برای افرادی که کم درآمدند اکثر کاالها تجملی اند، اما در سطوح باالتِر 

درآمدی، بیش تر کاالها غیرتجملی.
در واقع وقتی می گوییم کتاب کاالیی تجملی است منظورمان این است که 
مردم، زمانی که درآمدشان افزایش می یابد کتاب بیش تری می خرند، اما باید 
توجه داشت کشش درآمدی مربوط به کاالها براساس میزان درآمد مصرف کننده 
پایین، کاالها تجملی؛ در سطوح درآمدی  تغییر می کند. در سطوح درآمدی 
و  پست  کاالها  اکثر  باال  درآمدی  سطوح  در  و  ضروری  کاالها  اکثر  متوسط، 
و وندرپالگ، 1391: 22 -37(  )کانوی  البته  در دسترس محسوب می شوند. 
معتقدند »به غیراز کتاب های پرفروش، بازاِر کتاب، بازاری بدون کشش قیمتی 
یا درآمدهای  بیشتر خریداران  به این دلیل است که  احتماالً  امر[  ]این  است، 

زیادی دارند و یا فقط برای مطالعه درسی کتاب می خرند.«

کتاب کاالی تجربی است� •
کاالی تجربی به کاالیی گفته می شود که مصرف کننده در زمان خرید نمی داند 
تعیین  است حتی  نه. ممکن  یا  او هست  مناسب حال  یا  با کیفیت  کاال  این 
مشخصه های آن هم دشوار باشد؛ مثاًل ممکن است رستورانی ظاهر آراسته ای 
هم  کتاب  مورد  در  کند.  طبخ  کیفیتی  با  بسیار  غذاي  ولي  باشد  نداشته 
همین طور است یعنی قضاوت در مورد این کاال قبل از مصرف مشکل است. 
خریدار نمی داند از کتابی که می خرد لذت می برد یا برایش خسته کننده خواهد 
بود. به عبارت دیگر خواننده از پیش نمی داند مصرف آن برایش مطلوبیت خواهد 
کیفیت اش  مورد  در  بتواند  تا  کند  تجربه اش  بخواند،  را  آن  باید  نه.  یا  داشت 

اظهار نظر کند.
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خواندن کتاب نه مصرف، بلکه نوعی سرمایه گذاری فرهنگی محسوب  •
می شود�

خواندِن کتاب را به دلیل ارزش هایی که در آن مستتر هستند، می توان مصرف 
زیستی  شغلی،  مهارت های  کتاب  خواندن  با  شخصی  وقتی  نیاورد.  به حساب 
که  داده  انجام  سرمایه گذاری  نوعی  واقع  در  می برد،  باال  را  خود  اجتماعی  و 
احتمال موفقیت او را در مواجهه با مشکالت اش در آینده باال می برد و یا این که 
را  کتاب  مصرف  می توان  ازاین رو  شد.  خواهد  آینده  در  او  موفقیت  سبب ساز 

سرمایه گذاری به حساب آورد.

ارزش کتاب بیش از مبلغی است که در ازای آن پرداخت می شود� •
در پیوند با مطلب باال، قیمتی که مصرف کننده در ازای خرید کتاب می پردازد، 
غیرمصرفی  ارزش های  نیست.  آن  در  مستتر  ارزش های  نماینده ی  تمامی  به 
وجودی ارزش   ،Option value آتی  انتخاِب  ارزش  نظیر   Non use value 

و  نمی شوند  پولِی کتاب متجلی  ارزش  دارند که کاماًل در  Exist value  هم 

در واقع ارزش کتاب بیش از مبلغی است که در ازای آن می پردازیم، این نوع 
ارزش ها رفتار عوامل انسانی دخیل در فرایند تولید کتاب را تحت تأثیر قرار 

می دهد.

تقاضای کتاب بی ثبات است� •
نوشتن یک کتاب ممکن است پنج سال طول بکشد و تولیدش برای نویسنده 
کتابی  به  بدل  یا  می خورد  بازار شکست  در  آیا  این که  اما  باشد،  گران  بسیار 
است  چیزی  می ماند،  صدر  در  چنان  هم  سال  ده ها  که  می شود  کالسیک 
فرهنگی  محصوالت  بیش تر  برای  گفت.  نمی توان  کتاب  نوشتن  حیِن  در  که 
تولیداِت  به  مردم  واکنش  که  کرد  پیش بینی  به درستی  نمی توان  کتاب  مثل 
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هنرمندان چگونه خواهد بود. وقتی هزینه ی تولید فرهنگی خیلی زیاد باشد- 
از  است  ممکن  که  جایی  تا  کرد  خواهد  سعی  تولیدکننده  فیلم ها-  در  مثاًل 
سلیقه و ترجیحاِت مردم مطلع شود؛ اما به دست آوردِن چنین اطالعاتی برای 
با  ناشر  و  نویسنده  ازاین رو  است.  گران  بسیار  و  ناشران دشوار  یا  نویسندگان 

فضایی نامعلوم مواجه هستند.

تولید کتاب از نوع تولید »هنر برای هنر« است� •
نویسندگان بسیار مراقِب اثرشان هستند، چراکه صرفاً به فروش آن عالقه مند 
نیستند؛ بلکه دستاوردهای دیگر هم برای شان خیلی مهم است. ممکن است 
اثر برای نویسنده باعث شود که فرصِت کسب درآمد در شغلی دائمی  تولیِد 
Regular job را از دست بدهد، بنا به نظر کیوز این خاصیِت تولید را هنر برای 

هنر می نامد. در سایر مشاغل کارکنان بیش تر مراقب دست مزد، شرایط کارشان 
هستند و توجه چندانی به مشخصات بصری و محتوای محصول شان ندارند، 
اما نویسندگان و برخی از ناشران مانند هنرمندانی عمل می کنند که خوِد هنر 

برایشان مهم تر از سود ناشی از خلق هنر است.

هزینه فرصِت مصرف کتاب بیش تر از قیمت کتاب است� •
زمانی که صرف خواندن کتاب می شود، بیش تر از قیمت کتاب است به همین دلیل 
در مقایسه با سایر کاالهای تجملی به کشش قیمتِی پایین تری منجر می شود. 
خریدار کتاب مبلغی )به فرض 10 هزار تومان( برای خرید کتاب می پردازد، 
اما زمانی که صرف خواندن این کتاب )مثاًل 200 صفحه ای( می کند حدود 20 
ساعت است. بنا به قاعده ی هزینه ی فرصت، اگر خریدار زمان مصرف شده برای 
خواندن کتاب را صرف کسب درآمدی )مثاًل اضافه کار در اداره( بکند، درآمدی 

به مراتب بیش از مبلغ کتاب به دست خواهد آورد.
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کتاب محصولی با تنوع بی پایان است� •
ساختار  از  تحلیل شان  اقتصاددانان  تا  شد  باعث  محصوالت  تفاوِت  تشخیص 
رقابِت  بخشند. ساختار  غنا  را   monopolistic competition انحصاری  رقابت 
انحصاری دربردارنده ی عواملی است که تا وقتی منافعِ  اقتصادی شان به صفر 
نرسیده باشد با هم در رقابت اند، اما این عوامل تا زمانی که قیمت و محصوِل 
مورد  در  می دهند.  ادامه  حضورشان  به  باشند  متفاوت  هم  با  تولیدکنندگان 
کتاب ها با قیمت یکسان، عوامل تأثیرگذاِر دیگری نظیر سلیقه، سبک و غیره بر 
روی تصمیم گیرِی مشتریان اثر می کند. از آن جا که عناصر بسیاری در کیفیت 
یک کتاب تأثیرگذار هستند، تعداِد محصوالِت متفاوت بسیار زیاد خواهد بود و 

محصوالت تنوعی بی پایان دارند.

فهرست درجه دو/ درجه یک A List/B List از کتاب وجود دارد� •
 این که تعداِد محصوالِت متفاوت تقریباً بی پایان است، نقشی را برای دیگران تدارک 
می بیند تا به مشتریان در ارزیابِی کیفیِت کتاب کمک کنند. مخاطبان، نویسندگان 
را به گونه ای پیش بینی ناپذیر متفاوت می بینند هم نویسنده ی خوب داریم هم 
،book discussion club کتاب  درباره ی  گفتگو  باشگاه های  عالی،   نویسنده ی 

در  خوانندگان  به  منتقدین   Book seles club کتاب  فروش  باشگاه های 
تصمیم گیری برای تهیه ی کتاب مورد عالقه شان یاری می رسانند. از این گذشته 
سلیقه و قدرت فرهنگی آن ها فهرست را به دو دسته ی متمایز فاخر )فهرست 
درجه یک( و عامی )فهرست درجه دو( تقسیم می کند. در ایران تعداد باشگاه های 
از  این گذشته برخی  از  ناپایدار هستند،  اندک است و بسیاری شان هم  کتاب 
طریق  از   )gatekeppers )گیت کیپرها  مؤثر  افراد  را  باشگاه ها  این  کارکردهای 

شبکه های مجازی و اینترنت انجام می دهند.
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کتاب خانه ها کاالی جانشین تقریبًا مجانی خرید کتاب هستند� •
از نظر اقتصادی هر کاالِی مصرفی کاالیی جانشین دارد و قیمت کاال به میزان قیمت 
کاالی جانشین و دست رس پذیر بودن آن بستگی دارد. در مورد کتاب، مصرف کننده 
می تواند بدون این که بهای کتاب را بپردازد از همان کتاب در کتاب خانه بهره مند 
شود. این وضعیتی خاص بازار کتاب است به همین دلیل است که در بسیاری از 
کشورها حقی به نام »حق امانت عمومی« public lending right یا پرداخت غرامِت 
کتاب خانه وجود دارد. بر اساس آن به مؤلفی که کتابش در کتاب خانه به امانت داده 

می شود، مبلغی به عنوان غرامت می پردازند.

بازار کتاب از نوع برنده صاحب همه چیز است •
در بازار معمول، پرداخت دست مزد بر اساس عمل کرد مطلق است، مثاًل نقاش 
ساختمان بر اساس متراژی که رنگ کرده حقوق دریافت می کند؛ اما در بازار برنده 
صاحب همه چیز پرداخت دست مزد بر اساس عمل کرد نسبی است. یک نفر که به 
نسبت دیگران کارش را بهتر انجام داده، همه ی حقوق را می برد و دیگران اندکی یا 
هیچ چیزی از پاداش نصیب شان می شود. در مورد کتاب ها تعداد اندکی از کتاب ها 
به موفقیت تجاری می رسند و بیش تر کتاب ها ناموفق خواهند بود. دنیس دیِدروت 
در 1767 چنین بیان می کند که از هر ده عنوان کتاب جدید، تنها یکی سودآور 
می شود، تنها چهار عنوان هزینه های خود را پوشش می دهند و پنج عنوان، زیان 

می دهند )کانوی و وندرپالگ، 1391: 22 -37(.

ورود به عرصه ی کتاب و تجارت کتاب با موانع اندکی روبه روست •
همه چیز  صاحب  برنده  قمارگوِن  بازاِر  جذابیت  هم  و  دولت  آسان گیری  هم 
هر  برای  که  ایران  در  است.  کرده  اندک  بسیار  را  عرصه  این  به  ورود  موانع 
امکان  از  استفاده  با  می تواند  نویسنده  گرفت،  متعدد  مجوزهای  باید  کاری 
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که  دیگر  صنایع  مورد  در  وضعیت  این  کند.  منتشر  کتاب  یک  مؤلف  ناشر- 
احتیاج به تأیید صنف و... هستند صدق نمی کند. نمونه ی آسیب شناختِی آن 
در ایران است که نزدیک به 13000 ناشر مجوز فعالیت دارند. از طرف دیگر 
در  نادری  بسیار  موارد  در  مگر  ناشران  است.  ناشران  با  کتاب  قیمت  تعیین 
بازار کتاب، قیمت را خودشان تعیین می کنند و هر  خصوص سوپراستارهای 
 ناشری تأثیر ناشی از تصمیم گیری خود در مورد قیمت گذاری را بر عملکرد رقبا 

نادیده می گیرد.

کتاب دارای ویژگی ماندگاری در کپی رایت است� •
در نهایت، بسیاری از کتاب ها با دوام هستند و اگر مشمول کپی رایت شوند، این 
امکان را پیدا می کنند که در طول زمان معینی حق تألیف دریافت کنند. کیوز 
ترانه سرایان  برای نمونه،  ars longa می نامد.  این تداوم را خاصیت ماندگاری 
هم حق امتیاِز ضبِط ترانه  )حِق تألیِف مکانیکی( را می گیرند و هم حِق اجرا یا 
پخش آن ها را در شبکه های رادیویی و غیره دریافت می کنند. این مسئله به 
حدی است که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان مایه های دل سردی یادکرده  
(Towse, 2014: 84) و طوالنی بودن دوره ی کپی رایت را )70 سال( نکوهش 

کردند. هرچه قدر دوره ی کپی رایت طوالنی تر باشد، تعداد آثار مشمول کپی رایت 
بیش تر بوده و هزینه ی جستجو برای آن ها بیش تر خواهد بود. مسئله ی دیگری 
بی صاحب  آثار  موضوع  می شود،  تشدید  کپی رایت  زمان  شدن  طوالنی  با  که 
است، آثاری که مشمول کپی رایت هستند )به نظر می رسد باشند( اما نمی توان 
صاحب امتیاز آن ها یا نمایندگان شان را پیدا کرد. کتاب خانه ها و بایگانی هایی که 
می خواهند به خاطر حفاظت از فیلم های قدیمی،  اصوات و ازاین دست چیزها، 
آن ها را دیجیتالی کنند و در دست رس مردم بگذارند، کارشان به خاطر گرفتن 

مجوِز این آثاِر بی صاحب، معطل می ماند.
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وضعیت سنجی
بررسی کلِی شیوه های پرداخت یارانه

در این سال ها شیوه های پرداخت یارانه به کتاب به شیوه های زیر بوده است:

تخفیف نمایشگاه های کتاباعطای کاغذ دولتی

اعطای جوایز کتابکمک به برگزاری نمایشگاه های کتاب

خرید و اهدای کتاب به کتابخانه هااعطای تسهیالت

کمک به انتشار آثار ارزشمندبن کتاب

حمایت از خرید کتب خارجیبرنامه های ترویجی هفته کتاب

کمک به شبکه توزیعفعالیت در زمینه توسعه بین المللی نشر

کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب

البته، مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 88 از 
شیوه های دیگری نظیر حمایت از تجهیز کتابخانه های باز در مساجد، درمانگاه ها 
و مطب های پزشکان نام برده (khabaronline.ir/detail/25316) که در جدول اخذ 

شده از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیامده است.
از میان این شیوه ها »اعطای تسهیالت به ناشران و کتاب فروشان« و »اعطای 
کاغذ دولتی« از سال 1385 متوقف شده اند. 165 ناشر در سال 1385 نامه ای 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشتند و با استناد به دالیلی خواستار قطع 
یارانه کاغذ از سوی دولت شدند، برخی از این دالیل به این قرار بود: ممانعت از 
ریخت وپاش کاغذ، جلوگیری از رانت، خالصی از بوروکراسی کنونی در تخصیص 
کاغذ، جلوگیری از نوسان قیمت کاغذ، واقعی شدن آمار مصرف، ایجاد امکانی 

برای وصل به بازار کتاب جهان و... )محبوب نلی، 1385: 40 – 42(.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مورخ 1385/4/28 با عنوان »اصالح نظام پرداخت 
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یارانه و قیمت گذاری کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه«، اعطای کاغذ دولتی ملغی شد 
و قرار شد این بودجه برای رفع مشکالت صنعت نشر اختصاص یابد. متعاقب آن 
هیئت وزیران در 1388/18/8 آیین نامه ای با نام »آیین نامه ی نحوه ی پرداخت یارانه 
در حوزه نشر و مطبوعات« تصویب کرد و مطابق آن می بایست 50% از یارانه های 
حوزه ی نشر، به صورت »کارت اعتباری« یا »بن« در اختیار مصرف کنندگان قرار 
گیرد، 30% به خرید کتاب، 10% کمک به شبکه ی توزیع و 10% کمک به انتشار 
آثار ارزشمند اختصاص یابد. این موضوع که آیا این بودجه به همین نسبت و در 
همین زمینه مصرف شده یا خیر خود موضوع پژوهشی جداگانه است و هم چنان که 

در این پژوهش خواهید دید، نسبت پرداخت یارانه معیار دیگری دارد.
دو نکته را در همین ابتدا بایستی متذکر شد:

داده های منابع مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص  •
مبلغ یارانه با هم اختالف دارند در زیر جدول مبلغ یارانه های دفتر بودجه را 

می آوریم مقایسه کنید با جداول معاونت فرهنگی.

وضعیت یارانه های بخش فرهنگ )کتاب( از سال 90 تا 94- میلیون ریال

سال 94سال 93سال 92سال 91سال 90نوع یارانهردیف
469541276291475257549834871333کتاب1

دفتر برنامه وبودجه – گروه بودجه جاري

داده هایی که مبنای کارهای آماری این پژوهش قرار گرفته اند، داده های  •
معاونت فرهنگی است.

ارشاد اسالمی در  مطابق داده هایی که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و 
اختیار ما قرارداده است »برنامه های ترویجی هفته ی کتاب« و »اعطای جوایز 
با  موارد،  باقی  اما  است؛  متوقف شده  این سو  به  از سال 1390  کتاب« الاقل 



57 بخش دوم:  یارانه های کتاب

تغییرات اندکی - مثاًل در »بن  کتاب« و »خرید کتاب و اهدا به کتاب خانه ها« 
- هم چنان پابرجا هستند. در جدول زیر مبلغ نهایی هر یک از موارد پرداخت 

یارانه در طی چهار ساِل 1390 تا 1394 آمده است.

کل مبلغ پرداختی یارانه با تفکیک هریک از موارد، از سال 1390 تا سال 1394

جمع سال 94 سال 93 سال 92 سال 91 سال 90 یارانه )میلیون ریال(

817/328 40/000 43/340 469/746 249/745 14/497 کمک به برگزاری نمایشگاه های 
کتاب

108/714 40/200 40/000 12/000 2/271 14/243 تخفیف نمایشگاه های کتاب

- - - - - - اعطای تسهیالت

874/553 292/700 190/000 173/234 110/722 107/897 بن کتاب

- - - - - - برنامه های ترویجی هفته کتاب

- - - - - - اعطای جوایز کتاب

820/762 247/549 162/993 140/482 109/746 159/992 خرید و اهدای کتاب به 
کتابخانه ها

155/063 45/063 50/000 20/000 20/000 20/000 فعالیت در زمینه توسعه 
بین المللی نشر

147/100 46/953 38/000 20/000 13/157 28/990 کمک به انتشار آثار ارزشمند

168/940 50/000 - 50/000 24/440 44/500 حمایت از خرید کتب خارجی

242/530 85/000 75/500 46/030 6/000 30/000 کمک به اطالع رسانی و تبلیغات 
کتاب

26/179 10/000 - - - 16/179 کمک به شبکه توزیع

3/361/169 857/465 599/833 931/492 536/081 436/298 جمع کل

منبع: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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کل مبلغ یارانه کتاب در طول پنج سال 336/116/900/000 تومان بوده است. 
در جدول زیر فراوانی نسبی هریک از موارد نشان داده  شده است، هم چنان که 
می بینید موارد مربوط به نمایشگاه کتاب اعم از تخفیف و کمک به برگزاری آن ها 
با 27/55 درصد باالترین میزان مصرف یارانه و کمک به شبکه ی توزیع با %078 
کم ترین مصرف را به خود اختصاص داده اند. البته اگر کل موارد مربوط به نمایشگاه ها 
را در کنار هم بیاوریم آن وقت متوجه می شویم عمده ی یارانه ی دولت به کتاب از 
مجرای نمایشگاه ها تحقق یافته است. به عبارت دیگر به رقم فوق بایستی حمایت از 

خرید کتب خارجی و بن کتابی که در ایام نمایشگاه توزیع می شود را نیز افزود.
فراوانی شیوه های پرداخت یارانه ی کتاب

فراوانی نسبی فراوانی مطلق )میلیون ریال( موضوع یارانه

%24/32 817/328 کمک به برگزاری نمایشگاه های کتاب

%3/23 108/714 تخفیف نمایشگاه های کتاب

- - اعطای تسهیالت

%26 874/553 بن کتاب

- - برنامه های ترویجی هفته کتاب

- - اعطای جوایز کتاب

24/42 820/762 خرید و اهدای کتاب به کتابخانه ها

4/61 155/063 فعالیت در زمینه توسعه بین المللی نشر

%4/38 147/100 کمک به انتشار آثار ارزشمند

%5 168/940 حمایت از خرید کتب خارجی

7/22 242/530 کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب

%078 26/179 کمک به شبکه توزیع

%100 3/361/169 جمع کل

منبع: محاسبات پژوهشگر
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داشته به جدول و نمودار زیر نگاه کنید.

کل مبلغ یارانه ی تخصیصی به تفکیک سال )از 90 تا 94(
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کل مبلغ یارانه ی تخصیصی به تفکیک سال )از 90 تا 94(

90 91 92 93 94

درصد هر یک از آیتم های یارانه 
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سال  پنج  این  در  یارانه  رقم  باالترین  دهم(  دولت  پایانی  )سال   92 سال 
تخصیص یافته است؛ که نسبت به سال قبلش 1/7 برابر و نسبت به سال بعد 
1/5 برابر باالتر بوده است. در زیر روندهای تخصیص در این سال ها آمده است.

خواهیم  یارانه  موضوع  موارد  از  هریک  به  جداگانه  بررسی  دنباله ی  در 
در  یارانه ها  اساساً  اشاره کنیم که  نکته  این  به  باید  آن  از  پیش  اما  پرداخت، 
ایران به دو بخش 1( بازیگران صنعت چاپ و نشر و 2( مصرف کنندگان کتاب 
پرداخت می شده و می شود. البته از سال 85 به این سو تالش  بر این بوده که 
یارانه ها از سمت تولیدکننده به مصرف کننده انتقال یابد. در جدول زیر موارد 
نکته  این  یافت. ذکر  آن خواهید  دریافت کننده ی  اساس  بر  را  یارانه  پرداخت 
الزم است که گرچه سوگیری سیاسی به سمت عمده کردن مصرف کننده در 

تخصیص یارانه بوده، همچنان سهم تولید بسیار بیش تر از مصرف است.
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90-94روند تخصیص یارانه 

کمک بھ برگزاری نمایشگاه ھای کتاب تخفیف نمایشگاه ھای کتاب بن کتاب

خرید و اھدای کتاب بھ کتابخانھ ھا فعالیت در زمینھ توسعھ بین المللی نشر  کمک بھ انتشار آثار ارزشمند

حمایت از خرید کتب خارجی کمک بھ اطالع رسانی و تبلیغات کتاب کمک بھ شبکھ توزیع

کمک به برگزاری نمایشگاه های کتاب
تحفیف نمایشگاه های کتاب
بن کتاب
خرید و اهدای کتاب به کتابخانه ها
فعالیت  در زمینه توسعه بین المللی نشر
کمک به انتشار آثار ارزشمند
حمایت از خرید کتب خارجی
کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب
کمک به شبکه توزیع 
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دریافت کنندگان یارانه به تفکیک موارد، بخش غالب و سهم هر بخش

مجموع درصد یارانه بخش غالب دریافت کنندگان موارد پرداخت یارانه

%34.23 %34.23 مصرف

کارمندان دولت و ناشران تخفیف نمایشگاه های کتاب

اقشاری از مردم و ناشران بن کتاب

بازدیدکنندگان حمایت از خرید کتب خارجی

%078 %078 توزیع موزعین کمک به شبکه توزیع

64,95

%4.38 تولید/ 
آفرینش گر

نویسندگان و ناشران اعطای جوایز کتاب

نویسندگان و ناشران کمک به انتشار آثار ارزشمند

%60.57 تولید

کارمندان دولت و ناشران فعالیت در زمینه توسعه 
بین المللی نشر

کتابخانه ها و ناشران خرید و اهدای کتاب به 
کتابخانه ها

ناشران و کتاب فروشان اعطای تسهیالت

کارمندان دولت- خانه 
کتاب

کمک به اطالع رسانی و 
تبلیغات کتاب

کارمندان دولت و ناشران برنامه های ترویجی هفته کتاب

ناشران اعطای کاغذ دولتی

کارمندان دولت و ناشران کمک به برگزاری 
نمایشگاه های کتاب

برای برآورد دقیق سهم تولید باید در نظر داشت که بخش زیادی از یارانه  ی 
»بن کتاب« و »کمک به آثار ارزشمند« به بخش تولید )ناشران( تعلق می گیرد 
ازاین رو به تسامح می توان برآورد سهم بخش تولید را حدود 75% از کل یارانه های 
تخصیصی، سهم مصرف را 22%، سهم آفرینش گر را 2% و سهم توزیع را یک درصد 

دانست که به واقع امر هم نزدیک تر است.
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برآورد نهایی میزان دریافت هر بخش از یارانه ی کتاب

سهم دریافتی بخش دریافت کننده
%75 تولید
2% آفرینش گر
%1 توزیع
%22 مصرف
100% مجموع

برخی شاخص های توصیفی
دیگر  برخی شاخص های  با  یارانه  میان  مورد همایندی  در  به اختصار  اینجا  در 
این موارد رابطه ی علی و  با  یارانه  ناگفته پیداست که میان  صحبت می کنیم. 
معلولی نیست، اما می توان از این رابطه ها موارد دیگری را استخراج کرد که به کار 
تحلیل ما خواهد خورد. قیمت متوسط کتاب، تعداد کتب منتشره، تعداد ناشران 
بود.  خواهند  ما  توصیفی  آن ها شاخص های  رشد  نرخ  همراه  به  کتاب  تیراژ  و 
محاسبه ی نرخ ها نیز با استفاده از داده های خانه کتاب ایران )غالمی، 1394(، 
بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و معاونت فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی میسر شده است.

جدول شاخص های توصیفی کتاب
13901391139213931394شاخص

5170071644102017124581151404قیمت متوسط )ریال(
1038422221درصد نرخ رشد قیمت متوسط

21,530,534,523,211,9نرخ تورم
436298536081931492599833857465مبلغ یارانه )میلیون ریال(

3543-302374درصد نرخ رشد یارانه
6869763894662087287175426تعداد عنوان کتاب منتشره
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73,6103,5-5,5نرخ رشد تعداد کتاب های منتشره
204571348166074112157780349153006087153572562مجموع تیراژ کتاب های منتشر شده

30022612240721051842متوسط تیراژ کتاب
12,4-12,5-7,8-13-3,2-درصد نرخ رشد تیراژ کتاب

38853898397342024143تعداد ناشران فعال
1,4-3,70,31,95,8درصد نرخ رشد ناشران

7514966976203819773033747839140379586795جمعیت کشور
5806703512050765210774 سرانه یارانه )ریال(

98,48,59,39,5سرانه عنوان1
2,72,221,91,9سرانه تیراژ2

محاسبه مؤلف

سرانه یارانه:
شاخص سرانه ی یارانه از تقسیم مبلغ کل یارانه  در سال به جمعیت کشور در همان 
سال به دست  می آید. نمودار زیر نشان می دهد که سرانه یارانه افزایشی بوده و با 
نوسانی در سال 92 از 580 تومان در سال برای هر نفر به 1077 تومان رسیده است.

90

سرانه یارانه

91 92 93 94
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قیمت متوسط کتاب:
گرچه این شاخص، شاخص دقیقی نیست؛ اما می تواند به تحلیل برخی روندها 
کمک کند. تقاضای کتاب از منظر اقتصادی به قیمت آن، قیمت محصوالت 
فرهنگِی جانشین،  درآمِد کتاب خوانان و سلیقه ی آنان بستگی دارد. از آن جایی 
کتاب  قیمت  نیست،  ممکن  تقریباً  متغیرها  این  از  برخی  دست آوردن  به  که 
به عنوان یکی از عامل های اصلی مهم تر می شود. قیمتی که در این نمودار از آن 
صحبت شده، شامل تمامی بخش ها اعم از کمک آموزشی و غیره است. همچنان 
که پیداست قیمت متوسط کتاب همواره افزایشی بوده و از 5170 تومان به 

15140 تومان یعنی حدود 3 برابر )200 درصد( در پنج سال رسیده است.

تیراژ متوسط کتاب:
از  بسیاری  که  داشته  کاهشی  روندی  بحث  مورد  سال های  در  کتاب  تیراژ 
نشان  را  نشر صحبت کرده اند آن  این سال ها درباره ی صنعت  کسانی که در 

90 91 92 93 94

قیمت متوسط کتاب
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»بحران مصرف کتاب« دانسته اند. نکته ی مهمی که در اینجا باید اشاره کرد این 
است که متوسط تیراِژ کتاب ها که در جدول زیر می آید، عددی گمراه کننده 
که  است  در سال  منتشره  کتاب های  نشان دهنده ی کل  اعداد  این  زیرا  است 
شامل کتاب های کمک آموزشی و علوم عملی هم می شود. این درحالی است 
که متوسط تیراژ کتاب برای بخش هایی نظیر هنر یا فلسفه در میان ناشران 

خصوصی کم تر از 800 نسخه بوده است.
تیراژ کتاب در سال های 90 تا 94

1394 1393 1392 1391 1390 سال

1842 2105 2407 2612 3002 تیراژ متوسط کتاب

1385 1547 1974 2138 2416 تیراژ متوسط منهای کتاب های
کمک آموزشی و کودک

در زیر به ترتیب مبلغ یارانه با این آمارها در رابطه گذاشته می شود و امکان 
مقایسه ی روند اقتصاد نشر در این پنج سال از طریق نمودارها میسر می گردد.

برای فهم این نکته که آیا پرداخت یارانه بر مبنای مسائل اقتصادی است 

90 91 92 93 94

تیراژ متوسط کتاب
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یا غیراقتصادی، می توانیم قیمت کتاب را با مبلغ کل یارانه در ارتباط بگذاریم. 
هم چنان که در جدول و نمودار زیر می بینیم، قیمت کتاب به صورتی مداوم باال 
رفته ولی یارانه با نوسانات زیادی مواجه بوده است. درواقع می توان چنین گفت 
که نوسانات در مبلغ یارانه با قیمت کتاب متناظر نیست. برای این که متوجه 
شویم رابطه ا ی میان تورم و قیمت متوسط کتاب هست یا نه، بایستی نرخ رشد 
قیمت متوسط را به دست بیاوریم و سپس آن را با متوسط نرخ تورم در رابطه 
بگذاریم. برای این منظور جدول زیر را تهیه کردیم. به راحتی می توان مشاهده 
کرد که نرخ تورم و متوسط قیمت کتاب با رشدی مشابه همراه بودند و این 
 – یارانه  پرداخت  واقع  در  ندارد.  یارانه  پرداخت  تغییرات  به  ربطی  همایندی 

حداقل در این پنج سال - دالیلی غیر اقتصادی داشته است.

یارانه و تعداد کتب منتشره
هم چنین  و  پیشین(  جدول  )ر.ک.  ایران  کتاب  خانه ی  داده های  اساس  بر 
نمودار زیر باز هم متوجه می شویم نرخ رشد پرداخت یارانه با نرخ رشد تعداد 
کتاب هایی که منتشر شده اند ارتباط چندانی ندارد. نرخ رشد یارانه همواره از 

نرخ رشد قیمت متوسط  نرخ تورم  نرخ رشد یارانه  

نرخ رشد یارانه، قیمت متوسط کتاب و تورم
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نرخ رشد کتاب های منتشر شده بیش تر بوده است.

این سؤال که »نرخ رشد یارانه با تیراژ کتاب چه نسبتی دارد؟« را می توان 
در نمودار زیر دید. هم چنان که مالحظه می شود، نرخ رشد تیراژ کتاب از ابتدا 
تا انتهای دوره منفی است و هرچه پیش تر می رویم تیراژ کتاب کم تر می شود. 

درواقع پرداخت یارانه اثری بر باال بردن تیراژ کتاب نداشته است.

در مورد این که نرخ تورم با تیراژ و تعداد کتاب ها چه نسبتی دارد؟ نمودار 

نرخ رشد تعداد کتاب ها  

نرخ رشد یارانه  

نرخ رشد یارانه  

نرخ رشد تیراژ  

نرخ رشد مبلغ یارانه و نرخ رشد تعداد کتاب های منتشر شده

مبلغ یارانه و نرخ رشد تیراژ کتاب
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زیر را ترسیم کردیم در این نمودار می بینیم که تقریباً هرچه نرخ تورم باالتر 
با  این موارد  بوده است. هم گرایی تقریبی  پایین تر  تیراژ و تعداد کتاب  باشد، 

پایین آمدن نرخ تورم در پایان دوره مشهود است.

از یک منظر دیگر، اگر سرانه ی یارانه، سرانه ی تیراژ و سرانه ی عنوان را با هم 
در رابطه بگذاریم می توانیم به شیوه ی دیگری نتیجه ی موارد قبل را کنترل کنیم.

نکته ی قابل تأمل این که در سال 92 که بیش ترین حمایت از کتاب صورت 

نرخ رشد تیراژ  

سرانه عنوان  

 نرخ رشد تعداد کتاب  

سرانه تیراژ  

نرخ تورم 

سرانه یارانه 

نرخ تورم، تیراژ کتاب و تعداد کتاب های منتشر شده

سرانه تیراژ، سرانه یارانه و سرانه عنوان
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گرفته، رابطه ی میان سرانه ی عنوان و سرانه ی یارانه رابطه  ای معکوس است؛ 
یعنی بااینکه یارانه بیش تر بوده ولی اثری روی باال بردن سرانه ی عنوان نداشته 
این  نداشته. ذکر  اثری  تیراژ  بر روی سرانه ی  یارانه  پرداخت  نیز درهرحال  و 
نکته مهم است که سرانه ی تیراژ برای تحلیل سطح کالن شاخص گویاتری از 
متوسط تیراژ است. به هرروی از راه های مختلف می توان نشان داد که در کل 

پرداخت یارانه وضعیت اقتصادی صنعت کتاب را بهبود نبخشیده است.

بررسی شیوه های پرداخت یارانه
که  جایی  تا  البته  را  موارد  از  هریک  هزینه کرد،  اولویت  به ترتیب  ادامه  در 
فراوانی  اساس جدوِل  بر  تحلیل می کنیم.  است،  بوده  ما  اختیار  داده هایی در 
پرداخت یارانه ها در پنج سال گذشته متوجه می شویم که یارانه ی نمایشگاهی 
بیش ترین سهم را داشته است. این یارانه شامل: کمک به برگزاری نمایشگاه های 
کتاب 24/32%،  تخفیف نمایشگاه ها 3/23%، حمایت از خرید کتب خارجی %5 
و بن کتاب 26% است. البته بنا به گزارش دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی 
غیرنمایشگاهی  ایام  در   )%4 )حدود  کتاب  بن های  از  اندکی  کتاب خوانی،  و 
توزیع می شود؛ بنابراین با مسامحه درصد تخصیص یارانه ی نمایشگاهی را %55 
اهدای  و  دارند: خرید  قرار  پی آیند  موارد  ترتیب  به  بعدازآن  برآورد می کنیم. 
کتاب با 24/42%، کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب با 7/22%، فعالیت 
در زمینه ی توسعه بین المللی نشر با 4/61%، کمک به انتشار آثار ارزشمند با 

4/38% و کمک به شبکه ی توزیع با %078.
به این ترتیب در زیر سه بخش 1( یارانه ی نمایشگاهی 2( یارانه خرید کتاب 
و 3( سایر یارانه ها خواهد آمد. از آن جایی که دو بخش اول نزدیک به %80 

یارانه ها را نمایندگی می کند توجه بیش تری به آن ها خواهد شد.
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نمایشگاه
بخش  به  یارانه  اختصاص  میزان  باالترین  می بینیم  باال  نمودار  در  که  هم چنان 
نمایشگاهی است. تقسیم یارانه در خوِد این بخش نیز به شیوه ی زیر است. در اینجا 
»کمک به برگزاری نمایشگاه« رتبه ی اول و »بن نمایشگاهی«، »حمایت از خرید 

کتاب های خارجی« و »تخفیف نمایشگاه« به ترتیب در رتبه های بعدی هستند.

یارانه ی نمایشگاهی

درصد فراوانی در 
یارانه نمایشگاهی

درصد فراوانی 
در کل یارانه ها

فراوانی مطلق 
)میلیون ریال( موضوع یارانه

%44/54 %24/32 817/328 کمک به برگزاری نمایشگاه های کتاب

%40/33 %22 740/006 بن کتاب در زمان نمایشگاه

%9/21 %5 168/940 حمایت از خرید کتب خارجی

%5/92 %3/23 108/714 تخفیف نمایشگاه های کتاب

%100 %55 1/834/988 جمع کل
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بازه ای  در  را  چهارگانه  موارد  این  ترتیب  به  فوق  موارد  از  هریک  زیر  در 
پنج ساله نشان داده ایم. هم چنان که مشاهده می کنید بیش ترین تغییرات در 
بخش کمک به برگزاری نمایشگاه هاست که در سال 92 بیش ترین مقدار را به 

خود اختصاص داده است.

یارانه های نمایشگاهی از سال 90 تا پایان 94

جمع سال 94 سال 93 سال 92 سال 91 سال 90 یارانه )میلیون ریال(

817/328 40/000 43/340 469/746 249/745 14/497 کمک به برگزاری نمایشگاه های 
کتاب

108/714 40/200 40/000 12/000 2/271 14/243 تخفیف نمایشگاه های کتاب

740/006 247/670 160/769 146/582 93/688 91/297 بن کتاب در ایام نمایشگاهی

168/940 50/000 - 50/000 24/440 44/500 حمایت از خرید کتب خارجی

1/834/988 377/870 244/109 678/328 370/144 164/537 جمع کل

درصد آیتم های یارانه نمایشگاهی

تخفیف
 نمایشگاه های

 کتاب

کمک به برگزاری 
نمایشگاه های 

کتاب

حمایت از خرید 
کتب خارجی

بن کتاب در زمان 
نمایشگاه
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یارانه ی نمایشگاهی در سال  باال دیدیم مبلغ کل  هم چنان که در جدول 
92 جهشی تقریباً دوبرابری )1/83( داشته است. در همین حال، تخصیص بن 
کتاب و تخفیف نمایشگاه در طول این سال ها روندی فزاینده داشته اند. البته 

باید گفت که بن کتاب در سال های اخیر جایگاه مهم تری پیدا کرده است.

زیادی  بحث های  کشور  در  کتاب  نمایشگاه  دوره   29 برگزاری  طول  در 
یادداشت،  مقاله،  کارمان 18  روش  اساِس  بر  است.  گرفته  آن شکل  پیرامون 
گزارش، مصاحبه و پژوهش در خصوص نمایشگاه  کتاب که از سال 1390 به 

یارانه نمایشگاهی در طول 5 سال

مبلغ کل یارانه نمایشگاهی در طول 5 سال )میلیون ریال(

کمک به برگزاری تخفیف نمایشگاه های کتاببن کتاب در زمان نمایشگاهحمایت از خرید کتب خارجی
نمایشگاه های کتاب
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به  را  نمایشگاه  پربسامدترین مشکالت  این سو منتشر شده اند، تحلیل کردیم. 
ترتیب حروف الفبا و نه اولویت آن ها در این متون عبارت اند از:

دور شدن از اهداف اولیهاختالل در نظام توزیع و خرده فروشی کتاب

شعاری بودن تعداد میلیونِی بازدیدکنندگان ازدحام بی مورد
برای دولت

فروش کتاب هایی که بدون رعایت کپی رایت بی ارتباطی با ارتقای فرهنگ مطالعه
به صورت غیرقانونی چاپ شده اند

غلبه ی کارکرد فروشگاهی بر نمایشگاهیحضور پخشی ها در لباس ناشرین
تخصیص ناروای یارانه به ناشران 

محدود نمودن مصرف کتاب به زمان برگزاریکمک آموزشی

دولتی بودن و راه ندادن بخش خصوصی و 
صنفی در مدیریت

نبود تشکل های حرفه ای )آژانس های کتاب و 
کپی رایت(

چنان چه با دقت بیش تری مشکالت را نگاه کنیم، متوجه می شویم مشکالت 
نمایشگاه  کتاب همبستگی باالیی با مشکالت اقتصادِی کتاب یا به عبارت دقیق تر 
»صنعت نشر« دارد. به عبارت دیگر مشکالت صنعت نشر به گونه ای ساختاری خود 
را در این حوزه هم نشان داده است. در پژوهشی درباره ی نمایشگاه، نظر غرفه داران 
درباره ی میزان تأثیر نمایشگاه در رونق اقتصاد نشر و نیز میزان رضایت آن ها از 

حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است )بهرامی کمیل، 1394(.
نظر غرفه داران درباره ی میزان تأثیر نمایشگاه در رونق اقتصاد نشر

میزان تأثیردرصد معتبردرصد تجمعی
بسیار کم8,68,6

کم18,810,2
متوسط4930,2

زیاد89,640,6
بسیار زیاد10010,4

منبع: )بهرامی کمیل، 1394(
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هم چنان که می بینید فقط نیمی از غرفه داران میزان تأثیر نمایشگاه را بر رونق 
اقتصاد نشر زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده اند. در همین پژوهش میزان رضایت 
غرفه داران از حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است در اینجا هم 
تنها 31% از غرفه داران اعالم کرده اند که میزان رضایت شان )اثربخشی حمایت ها( 
زیاد و بسیار زیاد بوده است. همین دو نمونه به اضافه ی شواهد اسنادی دیگری که 
جمع آوری شده است، نشان می دهد که در اساسی ترین مقوالت اقتصادی، نمایشگاه 

کتاب )در نظر ذینفعان اصلی( چندان موفق نبوده است.

میزان رضایت غرفه داران از حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

میزان رضایتدرصد معتبردرصد تجمعی
بسیار کم22,222,3
کم43,321,1
متوسط69,326
زیاد95,526,2
بسیار زیاد1004,5

منبع: )بهرامی کمیل، 1394(

با توجه به این که 55% از کل یارانه های کتاب به نمایشگاه ها اختصاص می یابد؛ 
بررسی نمایشگا ه ها به عنوان مهم ترین رخداد حوزه ی کتاب موضوع مهمی است. 
دالیل اقتصادِی راه اندازی چنین رخدادی انگار با استدالل های اقتصاد رفاه یعنی 
فایده های جانبی، شایستگی و عدالت هماهنگ است. در بخش چارچوب نظری 
این موارد را توضیح داده ایم. در مورد نمایشگاه ها هم همان اشکاالت وارد است 
واقعاً چقدر احصا شده که فایده های جانبی رویداد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
چیست؟ آیا واقعاً مصرف کننده را با قیمت پایین ترغیب به خرید کرده ایم؟ به مردم 
فقیر در بهره مندی از فرصت های برابر کمک کرده ایم؟ آیا مردم فقیر )برای خرید 
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کتاب( به نمایشگاه کتاب تهران آمده اند؟ و اگر خرید کرده باشند، فرصت خواندن 
کتاب را دارند؟ آیا با ادامه ی این روند مردم را از بازار )به عنوان مهم ترین نهاد مالی( 

دور نکرده و به دولت متکی نساخته ایم؟
با پرداخت یارانه درواقع هزینه های اداری و نظارتی زیادی را به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و سایر نهادهای عمومی، نظامی و... تحمیل می کنیم1. از طرفی با 
صرف این میزان یارانه در نمایشگاه ها امکان مصرف آن را در بخش های دیگری نظیر 
آفرینش گران ناممکن می کند. از این گذشته وقتی مردم حمایت از کتاب را وظیفه ی 

دولت بیانگارند، دیگر رغبت چندانی برای کمک و سرمایه گذاری نخواهند داشت.
اگر اهداف برگزاری نمایشگاه های کتاب را به چهار دسته ی 1( تقویت اقتصاد 
نشر، 2( گسترش کتاب خوانی، 3( دیپلماسی تبادل و انتقال پیام فرهنگی و 4( 
توسعه  نهادهای حرفه ای تقسیم کنیم، راحت تر می توان در مورد اثربخشی نیمی از 

کل یارانه های پرداختی صحبت کرد.

گسترش کتابخوانیتقویت اقتصاد نشر

توسعه نهادهای حرفه ایدیپلماسی فرهنگی

نمایشگاه های کتاب

از بُعد گسترش کتاب خوانی که آماِر مصرِف کتاب گویاست، البته می توان 
بدتر  این که هست  از  اوضاع  نمی شد،  پرداخت  یارانه ها  این  اگر  که  کرد  ادعا 
می بود و یا این که تنها متغیر دخیل در این وضعیت یارانه ها نیستند، اما زمانی 

1. در برهه ای از زمان انجام این بررسی ) فروردین تا خرداد 95 اعضای واحد خرید کتاب 
مجموع  حد  در  اطالعاتی  دادن  امکان  که  بود  نمایشگاه  کارهای  درگیر  آن قدر  وزارتخانه 

خریدهای وزارتخانه در طول پنج سال 90 تا 94 را نداشتند.(
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که میزان پرداختی یارانه ها در برخی سال ها باال و پایین می رود تأثیر مشخصی 
بر میزان مصرف کتاب ندارد و ازاین رو ادعا وارد نیست. در خصوص دیپلماسی 
فرهنگی نیز باید گفت بیش تر ناشران خارجی که اسامی شان در نمایشگاه ها 
خودشان  و  هستند  کشور  داخل  در  آن ها  فروش  نمایندگان  درواقع  هست، 
ناشران اصلی  ندارند. شرکت های واسطه و موزعان جایگزین  مستقیماً حضور 
سایر کشور ها در نمایشگاه کتاب هستند )امیرزاده، 1395(. در خصوص تقویت 
اقتصاد نشر هم در ابتدای این بخش نظر کارگزاران )غرفه داران( را در جدول 
باال آوردیم. توسعه ی نهادهای حرفه ای هم به دلیل 1( مشارکت ندادن یا شرکت 
نکردن نهادهای موجود در تصمیم گیری ها و 2( پر رنگ نبودن و یا برگزارنشدِن 

رویدادهای حرفه ای صنعت نشر، چندان توسعه ای نیافتند.
یکی از مشکالت در تخصیص نادرست یارانه، بهره مندی ناشران کتاب های 
یا  هزینه  کاهِش  یارانه،  پرداخت  از  هدف  یارانه هاست،  این  از  کمک آموزشی 
است.  دولت  مالی  کمک هایی  طریق  از  افراد  از  بخشی  خریِد  قدرِت  افزایِش 
مفروض این است که این گروه خاص بدون حمایت نمی توانند به تولید، توزیع 
نشر  درآمِد  از  کمک آموزشی  ناشران  سهم  وقتی  بپردازند.  درست  مصرف  یا 
باالترین سهم است و اوضاع به گونه ای است که این ناشران بدون کمک های 
یارانه ها بهره مند  این  از  بایستی  دولتی هم وضعیت مالی مناسبی دارند، چرا 
شوند. بن های کتابی که درواقع بخشی از یارانه های نمایشگاهی است به ناشران 
نمایشگاهی حدود  یارانه های  از  کمک آموزشی می رسد. وقتی سهم بن کتاب 
40% است و در آیین نامه ی نحوه ی پرداخت یارانه مصوب 1388، هم اولویت 
بهره مندی از کارت اعتباری یا بن ارزشی خرید کتاب با دانش آموزان به ویژه در 
مقطع دبیرستان است )دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، 1393( و با توجه 
به این که 96% بن های کتاب در ایام نمایشگاهی توزیع می شود، می توان حدس 
زد که دست کم نزدیک به 20% از کل یارانه ی بن کتاب در ایام نمایشگاهی 
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یافته  تخصیص  نادرست  به  سال(  پنج  در  تومان   14/800/000/000 )تقریباً 
است. ناشران کمک آموزشی به مدد مدارس نه مشکل توزیع دارند و نه مشکل 
هزینه ی  پرداخت  توان  چراکه  ندارند،  هم  نقدینگی  مشکل  به تبع  و  مخاطب 

تبلیغات  دائمی از رسانه ی ملی را دارند.
دیگر این که یکی از کارکردهای نمایشگاه ها اثرات تبلیغاتی آن ها برای دولت 
است. با در رابطه گذاشتن تعداد بازدیدکنندگان اعالم شده و میزان یارانه تخصیصی 
با مسائل  تا زمانی که رابطه ی آن را  می توان همایندی بیش تری به دست آورد 
اقتصادی در نظر بگیریم. تیراژ کتاب های غیرآموزشی از 3000 نسخه در دهه 1360 
به 800 نسخه در دهه 1390 کاهش یافته است، اما آمار بازدید در همین مدت 6 
برابر شده است. به همین منظور چنان چه نگاهی به آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه 

بیاندازیم تا حدودی متوجه اولویت های غیر اقتصادی پرداخت یارانه می شویم.

منبع: مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

 با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد یکی از دالیل احتمالِی این تخصیص 
نادرست نگاه داشتن آمار بازدیدکنندگان است. به نظر می رسد دولت مایل نباشد این 

بازدیدکنندگان از نمایشگاه تهران

سال90 سال91 سال92 سال93 سال94
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شاخص، یعنی )میزان بازدیدکنندگان( نمایشگاه را از کف بدهد.

تغییرات میزان  با  یارانه  تغییرات میزان  باال دیدیم  نمودار  هم چنان که در 
باالتر  یارانه  پرداخت  هرچه  که  معنی  این  به  است؛  همایند  تقریباً  بازدید 
بوده، اعالم تعداد بازدیدکننده هم باالتر رفته است. حتی اگر الزاماً این تعداد 
بازدیدکننده وجود نداشته یا شمارِش درست بازدیدکنندگان ممکن نبوده است.

دولت علی رغم تکلیف کوچک سازی و تمرکززدایی مایل به واگذاری مدیریت 
نهادهای صنفی نیست. محمود آموزگار رئیس  به  بین المللی تهران  نمایشگاه 
انجمن صنفی نشر در مصاحبه ای )بهرامی کمیل، 1394( چنین می گوید: »از 
برگزاری بخش  وقتی که 4 سال  بعد، همان  به  آقای خاتمی  آخر دولت  سال 
داخلی نمایشگاه توسط اتحادیه ناشران گذشته بود، به دولت ها پیشنهاد دادیم 
که حاضریم کل نمایشگاه را بدون یک ریال سوبسید اداره کنیم و هیچ پولی 
پیشنهاد  این  چرا  داریم.  را  نمایشگاه  برگزاری  توان  و  نمی خواهیم  دولت  از 
برگزاری  در  منافعی  عده ای  یا  که  است  آن  نشان دهنده  این  نشد؟  پذیرفته 
نمایشگاه به روال کنونی دارند یا به دلیل تضعیف قدرت آن ها و یا عدم اعتماد 
و یا تلفیقی از این  دو عامل، نمي خواهند چنین تصمیمي اتخاذ کنند.« توجه 
به این نکته ازاین رو مهم است که در صورت واگذارِی اداره و مدیریِت نمایشگاه 

یارانه   نمایشگاهی و میزان بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان )میلیون نفر(یارانه   نمایشگاهی )صد میلیون ریال(
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به انجمن صنفی نشر، گذشته از این که دولت دیگر نظارِت تام بر داده ها و آمار 
ندارد، بخشی از درآمدهای مؤسسه ی »نمایشگاه های فرهنگی ایران«، وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که متصدِی برگزاري نمایشگاه کتاب تهران و 
نمایشگاه هاي کتاب استانی1 است، از بین می رود و با توجه به نفوذ مدیران این 

مؤسسه در وزارتخانه، احتمال موفقیت چنین طرحی اندک است.

حمایت از خرید کتاب های خارجی
دسته بندی  نمایشگاهی  یارانه های  جزو  ما  تقسیم بندی  در  هم  یارانه  این 
می شود. در این بخش یارانه در اساس به صورت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
دولتی و آزاد است. با توجه به دونرخی بودن ارز و همچنین با توجه به گران 
بودن قیمت کتاب التین و عربی و نیز این نکته که دانش روز به زبان هایی غیر 
فارسی و عمدتاً انگلیسی منتشر می شود، مدیران وزارتخانه از طریق نمایشگاه 
و  آورده اند  فراهم  کتاب ها  این گونه  مخاطبان  بهره مندی  برای  امکانی  کتاب 

بخشی از مبلغ را به صورت یارانه به ایشان پرداخت می کنند.
جامعه ی کتاب خوان، دانشجویان و ناشران خارجی از این یارانه بهره می برند. 
در زیر نمودار مبلغ یارانه ی حمایت از کتاب های خارجی نشان می دهد که در 
سال 1394 پنج میلیارد تومان صرف این یارانه شده است و نیز در سال 93 

هیچ یارانه ای به این کار اختصاص نیافته است.

1. در کل الگــوی نمایشــگاه های اســتانی هــم شــبیه بــه نمایشــگاه تهــران اســت البتــه بــا 
ــی »نمایشــگاه های اســتانی  ــول یکــی از مصاحبه شــوندگان دولت ــه ق ــر ب مشــکالتی بیش ت
ــر  ــران مؤث ــا باعــث می شــوند مدی ــدان به دردخــور نباشــند، ام شــاید از نظــر اقتصــاد چن
اســتانی را مالقــات کــرد. ایــن رویــداد ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه تمامــی مدیــران 
ــتاندار در  ــاًل اس ــاال مشــکالتی را گشــود. مث ــرد و احتم ــع ک ــتانی را جم دســتگاه های اس
هیــچ رویــداد فرهنگــی شــرکت نمی کنــد و بــه همیــن دلیــل بودجــه هــم نمی شــود ازش 
گرفــت شــاید ایــن بــرای کتاب فروشــی اهمیتــی نداشــته باشــد امــا بــرای مدیــر فرهنگــی 

مهــم اســت بــرای گرفتــن منابــع.«
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حمایت از خرید کتاب های خارجی )میلیون ریال(

بن کتاب در نمایشگاه
هدف پرداخت یارانه ی بن کتاب، حمایت از مصرف کننده، رونق بازار و جلب 
آیین نامه ی  در  بااینکه  است.  کتاب خوانی  توسعه ی  در  نهادها  سایر  مشارکت 
بن  به صورت  یارانه ها  کل   %50 می بایست   88 سال  در  هیئت وزیران  مصوب 
کتاب مصرف شود؛ اما در عمل در فاصله ی سال های 90 تا 94 این رقم در کل 
26% بوده است؛ که 4% آن در زمان های غیر نمایشگاهی توزیع می شده. این 

رقم در زمان نمایشگاه به صورت نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار یارانه ی بن کتاب در نمایشگاه ها )میلیون ریال(

سال90 سال91 سال92 سال93 سال94

سال90 سال91 سال92 سال93 سال94
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پرداخت  مشارکتی«  »بن های  و  اهدایی«  »بن های  قالب  در  مبالغ  این 
مجلس،  نمایندگان  به   93 سال  تا  و  بودند  رایگان  اهدایی  بن های  می شود. 
وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، ائمه ی جمعه و هر کس که نقشی در برگزاری 
نمایشگاه داشت پرداخت می شد. در سال 93 شورای سیاست گذاری نمایشگاه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  رایگان  بن  ممنوعیت  درباره ی  وزیر  از  مصوبه ای 

اسالمی گرفته اند.
پرداخت  را  بن  بهای  از  بخشی  سازمان ها  یا  افراد  مشارکتی،  بن های  در 
می کنند و به همان نسبت هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یارانه می دهد. بنا 
به اظهار مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتاب خوانی وزارت 
از گردش  باالیی  ارشاد اسالمی »بن های مشارکتی سازمانی حجم  و  فرهنگ 
مالی پیدا می کند. مثاًل اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 10 میلیارد تومان 
در قالب بن مشارکتی در نمایشگاه کتاب تخصیص دهد، 1,5 برابر آن یعنی 15 
میلیارد تومان صرف خرید کتاب شده است و بقیه اش را نمی دانیم چه می شود. 
ازآنجایی که هنوز جایگزین مناسبی برایش نداریم و اصل پول ما به اضافه ی 
چیز دیگری مصروف خرید کتاب شده، این یارانه هم چنان برقرار خواهد بود.« 
این بن ها از سال 1372 به صورت کاغذی ارائه می شدند و بعدها از سال 84 
)بعد از تصویب برنامه چهارم توسعه( به خاطر جلوگیری از تخلفات احتمالی 
در خریدوفروش آن و ایجاد شیوه های رصِد مستمر، دستورالعمل اجرایی برای 
صدور بن کارت های الکترونیک تدوین شد و بن های کتاب آرام آرام به بن های 
برنامه ریزی  و  مطالعات  »دفتر  گزارش  به  بنا  دادند.  شکل  تغییر  الکترونیکی 

فرهنگی و کتاب خوانی« نسبت بن الکترونیک در سال 93، 73% بوده است.
برد،  به کار  می شود  کتاب  خرید  برای  تنها  را  کتاب  بن  این که  دلیل  به 
ازیک طرف درآمد کتاب فروشان افزایش یافته و از طرف دیگر تمایل دارندگان 
این  دریافت  شامل  که  افرادی  است.  شده  بیش تر  کتاب  خرید  به  بن ها  این 
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دبیرستان،   مقطع  در  به ویژه  دانش آموزان   )1 دسته ی  چهار  به  هستند  بن ها 
2( دانشجویان در مقاطع مختلف، 3( طالب علوم دینی، 4( استادان دانشگاه، 
در  بن ها  این  انحراف های  از  بخشی  تقسیم می شوند.  قلم  اهل  و  فرهیختگان 
بین افراد و سازمان هایی است که بن ها را دریافت می کنند و برخی در سازوکار 
بن های  از  بخشی  درهرصورت  که  دارند  اذعان  وزارتخانه  مسئوالن  پرداخت. 
توزیع شده، چرخه اقتصادی صنعت نشر را دور می زنند و هدف غایی یارانه ی 
بن کتاب که همانا افزایش مصرف کتاب است را محقق نمی کنند. )گزارش دفتر 

مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتاب خوانی، 1395: 11(.
بن کتاب دانش آموزان، نخست به خاطر نوع انتخاب کتاب ها تحت تأثیر  •

قرار می گیرد و سپس این که بخش عمده ی آن مصروف کتاب های کمک آموزشی 
خواهد شد.

نفر  • یک  می شود.  خریدوفروش  مواقع  بیش تر  در  دانشجویی  کتاب  بن 
کتاب  اساس  در  و  می فروشد  گران تر  و  می خرد  ارزان تر  را  نفر   100 بن های 
اطالعاِت  و فرهیختگان،  یعنی طالب  نمی رسد. در دو مورد دیگر  دانشجو  به 

چندانی در دسترس ما نبوده است.
بن ها  • و  می شود  انجام   صوری  کتاب  بن  نقد  شدن  صورت  هر  به 

نمایشگاه ها  از بن های اعطایی در زمان  این که بخشی  خریدوفروش می شوند. 
مصرف نمی شود، خود نشان گر این است که دارندگان بن کارت آن را می فروشند 
نه این که کتاب بخرند. در سال 93، نزدیک به 52% از بن ها در زمانی غیر از 
کتاب  خرید  از  آن ها  انحراف  احتمال  که  رسیده اند  مصرف  به  نمایشگاه  ایام 
کنونی  روش های  با  بن  مصرف  محل  دقیق  مدیریت  به عبارت دیگر   باالست. 

ممکن نیست.
مالی  • کسری  رفع  برای  وسیله ای  را  کتاب  بن  نهادها  موارد  برخی  در 

خود قرار داده اند. ممکن است نهادی 200 میلیون مشارکت کرده باشد، 200 
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میلیون تومان هم یارانه گرفته باشد و بعد آن ها را برای جبران کسری بودجه اش 
یک جا، البته با قیمتی کم تر فروخته باشد.

به خصوص  • غیرمرتبط،  افراد  به  بن های  از  بخشی  هم  موارد  برخی  در 
نیستند در سال های گذشته  واقعی  اهدا شده است که  مصرف کننده  مدیران 
گاهی مقدار توزیع بن اهدایی به مقامات بیش تر از گروه های هدف بوده است 

)مصاحبه شخصی با حسین پور اردیبهشت 95(.
بر اساس آن چه گفته شد، به احتمال فراوان، تأثیر توزیع بن کتاب بر سرانه 

مطالعه )افزایش مصرف کتاب، به عنوان هدف( کم خواهد بود.

خرید و اهدای کتاب
به نظر می رسد پرچالش ترین شیوه های پرداخت یارانه، یارانه ی خرید کتاب 
وزارتخانه،  کتاب  خرید  مسئول  وقت  فراوان،  صرف  و  تالش  علی رغم  است. 
از  پس  اول  دهه ی  از  کتاب  خرید  نداد.  قرار  ما  اختیار  در  مناسب  داده های 
این  ریالی  مقدار  است.  بوده  در جریان  متفاوتی  به شیوه های  تاکنون  انقالب 

اعتبار از سال 90 تا 94 در نمودار زیر آمده است.
میزان خرید و اهدای کتاب به کتاب خانه ها )میلیون ریال(

 

سال90 سال91 سال92 سال93 سال94
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نهاد  اسالمی،   ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  منهای بخش خرید کتاب در  البته 
کتاب خانه های عمومی کشور هم از ناشران کتاب می خرد و بنا به گزارش خبر 
ایران علی رمضانی مدیر کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی اعالم کرد فقط در 
سال 94 پانزده میلیارد تومان کتاب خرید کرده است )کد خبر 16147 تاریخ 
20 تیر 95(. یارانه ی خرید کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نزدیک 
به  نزدیک  را در برمی گیرد که در سال 93  یارانه های نشر  به یک چهارم کل 
یا  اصلی  از مصرف کننده ی  و هدف اش حمایت  است  بوده  تومان  میلیارد   25
کتاب خوان ها است. این موضوع اگرچه از منظر سیاست گذاری درست است، اما 

در عمل ممتنع می شود.
در زمان وزارت آقای مهاجرانی از محل سود سپرده های زیارت حج، خرید 
که  شد  نوشته  آیین نامه ای  بعد  سال ها  خورد.  کلید  کنونی  شیوه ی  به  کتاب 
بر اساس آن »هیئت انتخاب و خرید کتاب« متولی این خریدها می شد، این 
کتاب(  با  مرتبط  تشکل های  )از  غیردولتی  و یک عضو  دولتی  هیئت 7 عضو 
داشت و وظیفه اش این بود تا کتاب های مناسب و تعداد آن ها را برای خرید 
انتخاب کند. این هیئت به چهار زیرگروه ادبیات و هنر، کودک، علوم انسانی و 
دین تقسیم بندی می شدند. البته پیش می آید که کتابی هم با دستور مستقیم 
وزیر یا معاون فرهنگی به هر تعدادی که در دستور ذکر شده باشد خارج از 

دستور هیئت انتخاب خریداری شود. فرایند خرید کتاب به صورت زیر است:
1. ناشر بر اساس تمایل خودش کتاب هایی را پیشنهاد می کند. )از ناشرانی 

که کتابی پیشنهاد نکنند، خرید نمی شود.(
2. تقاضاهای ناشران ثبت و پردازش می شود.

3. کتاب ها بر اساس دو مالک  انتخاب می َشوند. نخست؛ چاپ اول باشند و 
دوم؛  غیرآموزشی باشند. در گزارش میزان خرید نیز اعالم می شود.
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مالک های انتخاب کتاب موارد زیر هستند:
.کتاب هایی که در جهت تقویت و ترویج فرهنگ اسالمی باشند
 ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه بر اساس کتاب هایی که موجبات 

تعاریف مندرج در مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقالب 
فرهنگی را فراهم آورند.

.کتاب هایی که در حفظ، گسترش و غنای زبان و ادبیات فارسی مؤثر باشند
 کتاب های ارزشمندی که در ارتباط موضوعی با دین، فرهنگ و تمدن

ایران و اسالم، تاریخ و ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس باشند.
.کتاب هایی که موجب ارتقای علمی در حوزه های مختلف شوند
 ارتقای فرهنگ اسالمی و تعالی دانش اجتماعی کتاب هایی که موجب 

زنان شوند.
 کتاب هایی که موجب گسترش پیوندهای فرهنگی کشور با جوامع دیگر

در جهت تقویت فرهنگ ایران و اسالم شوند.
.کتاب های ارزشمند حوزه نظری هنر به ویژه هنر اسالمی
.فرهنگ ها و دائره المعارف ها یا کتب مرجع ارزشمند
 جامعه مخاطبان  حوزه  با  موضوعی  ارتباط  که  ارزشمندی  کتاب های 

روستایی و عشایری دارند.
.کتاب هایی که در استمرار یادگیری مطالعه و یادگیری نوسوادان مؤثر باشند
 کتب کودکان و نوجوانان که به منظور آشناسازی این گروه سنی با تاریخ و

تمدن و فرهنگ ایران و اسالم، مقابله با تهاجم فرهنگی، ترویج و تبیین فرهنگ و 
معارف اسالمی و متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان تهیه شده باشند.

.کتاب های داستان و شعر مناسب
 نظام از سوی  که  سال  فرهنگی  مهم  موضوعات  با  متناسب  کتاب های 

جمهوری اسالمی ایران اعالم شده باشد.
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4. معاونت فرهنگی صورت جلسه ها را تأیید می کند.
5. روابط عمومی به ناشران اعالم می کند.

6. حواله ی خرید ناشر صادر می شود.
7. کتاب با 30% تخفیف خریداری شده و به انبار می رود.

ارشاد  انگار کار وزارت فرهنگ و  ایجاد می شود.  انبار  از  بعد  مسئله دقیقاً 
اسالمی همین جا تمام می شود و نیازی به پی گیری برای این که آیا این کتاب ها 
به دست کتاب خانه ها می رسد یا نه نیست. دو صورت تحویل کتاب هست: در 
نهادها و سازمان ها  با  ارشاد اسالمی قراردادهایی  اول وزارت فرهنگ و  شکل 
دارد که کتاب در اختیارشان بگذارد و در شکل دوم به کتاب خانه  های استان ها 

اهدا می شود.
 ،بخشی از این کتاب ها به سازمان زندان ها، کانون مساجد، آموزش وپرورش

حوزه ی علمیه، قطار رجاء و هتل ها داده  می َشود.
 انبار به  آن ها  نمایندگان  یا  مدیران شهرستان ها  یا  استان ها  مدیرکل های 

مبلغ  اساس سقف  بر  را  درخواستی شان  کتاب های  و  می کنند  مراجعه  کتاب 
تعیین شده انتخاب می کنند.

برخی از کتاب ها سریع تر از انبار خارج می شوند که شامل کتاب های رمان 
و کودک هستند و برخی بیش تر می مانند که بیش تر شامل کتاب های دینی 
است. شیوه ی خرید هم همیشه انتقاداتی را در پی داشته است »این رویه از 
همان آغاز با انتقادات ناشران مواجه شد... اعتراضات از سوي ناشران به لیست 
خرید کتاب ها، معموالً از سوي ناشراني صورت مي گیرد که نام کتاب هاي خود 
را در این لیست ها نمي یابند و در مقابل، نام کتاب هاي ناشران دیگر در لیست 
خریدهاي ارشاد مدام تکرار مي شود. از این نقطه است که شک و شبهه ها به 
بیشتر  عنایت  مورد  ناشراني  انگار  مي گیرد،  شکل  وزارتخانه  این  خرید  نحوه 

هستند و دیگران همیشه از این قافله عقب مي مانند.« )ماه زاده، 1393: 13(
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در زیر برخی از مسائل این شیوه از یارانه دهی را نشان می دهیم.
کتاب  • خرید  و  انتخاب  هیئت  به  ناشر  خواست  اساس  بر  کتاب  این که 

انتخاب هم تورش ایجاد می کند؛ چون بیش تر  می رسد، نکته ای است که در 
و  دینی  کتاب های  می رسد،  هیئت  به  خریدشان  درخواست  که  کتاب هایی 

داستان است، الجرم تعداد خرید آن ها هم باالتر است.
کلّی  • به طور  و  نهادی  و  دولتی  ناشران  از  خرید،  این  از  بزرگی  بخش 

مؤسسات بهره مند از بودجه و امکانات عمومی انجام می شود. خرید کتاب از 
ایراد  احتماالً  کرده اند،  تولید  کتاب  عمومی  بودجه  از  استفاده  با  که  ناشرانی 

حقوقی نیز دارد.
کتاب ها بر اساس سیاستی از باال به پایین و بدون بررسی نیاز مخاطب  •

ممیزه ای  وجه  هیچ  هم  کتابخانه ها  برای  کتاب  فرستادن  و  می شود  انتخاب 
ندارد. آیا کتابخانه ای در کردستان همان نیازهایی را دارد که کتابخانه ای در 
سیستان یا در اصفهان؟ نوعی پدرساالری در انتخاب کتاب هست که خود را 

قیم تمامی مردم می داند.
بر اساس تغییر روی کرد پرداخت یارانه از تولید به مصرف این نوع یارانه  •

هم چنان بخش تولید را حمایت می کند.
از بین 8 نفر هیئت انتخاب کتاب 7 نفر دولتی هستند که این کار در نظر  •

نگرفتن صنوف و نخبگان، ناکارآمدی و بی عدالتی را موجب خواهد شد.
اندیشیده ای  • و  منسجم  ارتباط  انتخاب  کمیته های  و  کتابخانه ها  میان 

نیست و به همین دلیل تصمیم گیری ها نیاز مخاطبین را در نظر نمی گیرد و کار 
غیرحرفه ای و غیر کارشناسی می شود.

بر توزیع کتاب ها نظارتی نیست. •
میان آمار کتاب های خریداری شده با آمار کتاب های تحویل شده به انبار  •

کتاب تفاوت آماری وجود دارد و هر تحلیلی را دچار اشکال می کند.
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سایر یارانه ها
این یارانه ها شامل موارد پی آیند است 1( فعالیت در زمینه ی توسعه ی بین المللی 
نشر، 2(  کمک به انتشار آثار ارزشمند، 3( کمک به اطالع رسانی و 4( کمک به 
شبکه ی توزیع. این یارانه ها در کل نزدیک به 8,5% از کل یارانه های نشر را به 

خود اختصاص می دهند.
یارانه ی کمک به انتشار کتب ارزشمند، مشمول کتاب هایی می َشود که نشر 
آن بنا به فرم یا محتوا نیاز به هزینه ای بیش از کتاب های معمول دارد. این کار 
از سال 1382 به عهده ی معاونت امور فرهنگی گذاشته شده است. در سال های 
گذشته مثاًل در سال 1388 شش میلیارد تومان به این یارانه اختصاص یافته، 
رویکرد  است.  بوده  تومان  میلیارد   4,7 به  نزدیک  رقم  این   94 سال  در  اما 
معاونت امور فرهنگی موضوعی است که میزان اختصاص این یارانه را کم یا 
زیاد می کند. البته بودجه ی تخصیص یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هم بی تأثیر نیست؛ چراکه در زمانه ی رونق، مبالغ بیش تری صرف این دست 

امور می شوند.
در اساس قواعد دقیق و مشخصی بر مصرف این نوع یارانه حاکم نیست و 
به گونه ای اقتضایی در مورد آن عمل می َشود. متقاضیانی هستند که معاونت بر 
اساس سلیقه ی مستقر درباره ی آن داوری می کند؛ بنابراین نوعی پیش آگاهی 
از این نوع یارانه در بین کسانی که موفق به دریافت آن شده اند وجود دارد. 
به این معنی که اکثر نویسندگان و ناشران از وجود چنین یارانه ای بی اطالع 
هستند و آن هایی که می دانند به صورت ضمنی شرایط الزم برای دریافت چنین 
کمکی را هم دارند. به نظر می رسد بیش تر کتاب هایی که در سال های اخیر از 
با  چنین یارانه ای بهره مند شده اند، موضوعاتی حاکمیتی داشته اند. در اساس 
توجه به این که این کتاب ها کم تر اسم شان در کتاب های برگزیده و جوایز دیده 
می شود، احتمال آن هست که داوری پرداخت یارانه چندان درست نبوده باشد. 
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از  فرهنگی  مؤسسات  و  نویسندگان  ناشران،  هدف،  گروه های  گذشته،  این  از 
میزان این کمک و نحوه توزیع آن ناراضی هستند.

کمک به انتشار آثار ارزشمند )میلیون ریال(

منبع: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

یارانه ی کمک به اطالع رسانی کتاب،  یارانه ای است که در واقع بخش زیادی 
از خدمات خانه ی کتاب را شامل می َشود. این ها شامل الف( بانک های اطالعاتی، 
ب( خبرگزاری کتاب؛ ج( جشنواره های فرهنگی؛ د( کتاب هفته و کتاب ماه؛ 
نشست های نقد و بررسی کتاب؛ هـ( خدمات شابک و شابم هستند. در واقع 
این یارانه  به نوعی بودجه ی این مؤسسه ی فرهنگی به شمار می آید. نکته ای که 
در این مقطع باید به آن اشاره کرد مسئله ی آمیختگی بودجه با یارانه است. 
براساس تعریف یارانه، نمی توان با استفاده از منابع یارانه ای دستگاهی دولتی 
را گرداند، کتاب چاپ کرد یا کتاب ناشران دولتی را خرید. ناشر دولتی یک بار 

با بودجه ی دولتی این کتاب را منتشر کرده و نمی بایست دوباره یارانه بگیرد.
اگر بخواهیم یارانه را در قالب اقتصاد نشر از منظر دولت بنگریم، یعنی باید 
زمینه ای مهیا شود که نشر رونق بگیرد نه این که مؤسسه ای را با منابع یارانه ای 

سال90 سال91 سال92 سال93 سال94
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است  غرض  نقض  این  شود،  منتشر  هم  کتاب  آن  طریق  از  و  اداره  و  افتتاح 
می شود.  بخش خصوصی  رقیب  دولتی،  بودجه ی  با  موسسه  این  چراکه خود 
وقتی خانه ی کتاب صاحب انتشارات می شود و کتاب هایی غیر از اطالع رسانی 
درباره ی کتاب چاپ می کند )رجوع کنید به فهرست انتشارات موسسه ی خانه 
کتاب(  و این کتاب ها در فهرست خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قرار می گیرند در اساس سه بار از یارانه  سوءاستفاده شده است. باز در اینجا هم 
نفوذ مدیران مانع از رسیدگی و تفکیک بودجه از یارانه می شود. یارانه ی کمک 

به اطالع رسانی در سال 94 معادل 8,5 میلیارد تومان بوده است.

یارانه ی کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب

منبع: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

آیین نامه سال 88  اساس  بر  توزیع کتاب؛ گرچه  به شبکه  یارانه ی کمک 
بخشی از یارانه ها بایستی به شبکه ی توزیع اختصاص یابند، در عمل این نوع 
کتاب  توزیع  شبکه  که  آن جایی  از  روبه روست.  ساختاری  مشکلی  با  یارانه  از 
نگرفته  خود  به  مؤثر  هم صورتی  حمایت ها  دارد،   پراکنده  و  مبهم  ساختاری 

سال90 سال91 سال92 سال93 سال94
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ازاین رو پیش نیاز هرگونه حمایتی از این شبکه، تشکیل انجمن  صنفی  است. 
یا هرگونه ساختار تشکیالتی دیگر است. هم چنان که در نمودار زیر می بینید 
در فاصله ی سال های 91 تا 93 هیچ یارانه ای به این بخش داده  نشده است 
با محاسبات و نظارت  بتوان  نبود تشکیالتی است که  و سبب آن هم احتماالً 

بدان ها یارانه پرداخت.

یارانه ی کمک به شبکه توزیع کتاب

منبع: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

نگاهی به تجربه ی دنیای توسعه یافته
معادل  سال 2011  در  صنایع خالق  کاالهای  صادرات  جهانی  تجارت  ارزش 
به صنعت  آن  مبلغ حدود 43/077  این  از  که  بوده  دالر  میلیارد   454/019
نشر تعلق دارد؛ و از این میان 13 میلیارد دالر مختص نشر کتاب است. سهم 
کشورهای درحال توسعه از نشر کتاب معادل 2/467 میلیارد یا به عبارت دیگر 

سال90 سال91 سال92 سال93 سال94
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یک سو  از  امر  این  است.  خالق  صنایع  جهانی  تجارت  ارزش  کل  درصد  نیم 
نشان دهنده ی سهم اندک نشر از صنایع خالق )حدود 10 درصد( است و از 
سوی دیگر خبر از تمرکز شدید این صنایع در کشورهای توسعه یافته می دهد. 
(UNSCO, 2013) درواقع تجارت جهانی کتاب، تجارتی درون صنعتی است 

که در آن عموماً بزرگ ترین صادرکنندگان بزرگ ترین واردکنندگان هم هستند.
شکست بازار کتاب در کشورهای توسعه یافته اندک است و بازار خود قادر 
دارند   اندک  دخالتی  کتاب  بازار  در  دولت ها  و  هست  شکست  این  ترمیم  به 
(Canoy & Van der Ploeg 2006:757) و سهم کتاب از کل یارانه ی فرهنگی 

در این کشورها اندک است )توس، 1394: 669(.
 Trade books در ادبیات اقتصاد فرهنگ، کتاب به دو بخش کتاب های تجاری
و کتاب های آموزشی و حرفه ای Educational & Professional books تفکیک 
می شود و اگر اساساً یارانه ای به کتاب تعلق بگیرد، در بیشتر موارد مختص کتب 
تجاری است. چراکه خوانندگان کتاب های تجاری عموماً درآمد کافی و زمان الزم 
برای خریدن و خواندن )مصرف( کتاب ندارند. برعکِس کشور ما اغلب یارانه هایی 
که از محل بودجه ی عمومی به صنعت نشر کتاب پرداخت می شود به بخش 
آفرینش  گران و نهادهای تقویت کننده ی مصرف مثل کتاب خانه ها بوده است. البته 
درصد تخصیص کمک از محل بودجه های عمومی هم قابل توجه است. جدول زیر 
محل و درصد تخصیص یارانه ی بخش عمومی به صنعت نشر کتاب را در برخی 

از کشورهای اروپایی نشان داده است.
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درصد و محل هزینه کرد دولتی از بودجه ی عمومی برای کتاب در بخشی از 
کشورهای اروپایی در سال های 2000 تا 2005

کشوردرصد تخصیصنام بخش

فنالند37ادبیات و کتابخانه

لهستان )دولت محلی(24کتابخانه ها

دانمارک24کتاب خانه ها

لیتوانی23کتاب خانه ها

مجارستان17کتابخانه ها

پرتقال14ادبیات و کتابخانه

ایتالیا14کتاب و نشر

التویا12کتابخانه ها

فرانسه10کتابخانه ها

بلغارستان7,8کتاب خانه ها

استونی6کتاب و کنسرت  دولتی

اسپانیا4,9کتاب و رسانه های دیداری و شنیداری

هلند2,9کتابخانه ها

 •Arjo Klamer, et al (2006) FINANCING THE ARTS AND 
CULTURE IN THE EUROPEAN UNIO, European Parliament’s 
committee on Culture and Education1.

یارانه در کشورهای توسعه یافته )چه پُر یارانه ده،  چه کم یارانه ده( به شیوه های 
گوناگونی پرداخت می شود که در اغلب موارد به صورت یارانه های غیرمستقیم است 
و به جای پرداخت پول، شرایط و زمینه های رشد صنعت نشر کتاب را فراهم می آورد. 

1. http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN
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در اساس یارانه ها در هر دو سمت عرضه و تقاضا پرداخت می شوند )تحریک تقاضا 
با روش هایی نظیر حذف یا کاهش مالیات صورت می گیرد و تحریک عرضه با 
جایزه ها،  کمک های مالی به نویسندگان( درواقع می شود حمایت را به سه گونه ی 
دولتی، عمومی و خصوصی دسته بندی کرد؛ نهادهای عمومی واسطه ی انتقال یارانه 
از دولت و بخش خصوصی به نویسندگان هستند. برخی از موارد را در زیر می آوریم:

حذف یا کاهش مالیات  
گذراندن قانونی برای استثنا کردن فروش کتاب از قانون رقابت و ثابت   

کردن قیمت کتاب )در فرانسه فقط 5% تخفیف قانونی است و در آلمان تمامی 
قیمت پشت جلد باید پرداخت شود(.

آن الین    دزدی  از  ممانعت  برای  سخت گیرانه  قوانین  اجرای  و  گذراندن 
)ر.ک. Stop Online Piracy Act در کشور ایاالت متحد امریکا(.

و    آن ها  برای  عمومی  بودجه ی  تأمین  و  عمومی  کتابخانه های  توسعه ی 
ایجاد کارکردهای بیش تر و اهمیت دادن کانونی به آن در رویدادهای فرهنگی 

و هنری )برگزاری نمایشگاه ها، تئاتر، برنامه های آموزشی(.
 استخدام نویسندگان ادبی در دانشگاه ها برای بهره گیری دانشجویان از   

مهارت های نویسندگی خالق آن ها.
پرداخت بخشی از کمک های مالی که سازمان های خصوصی به نویسندگان می دهند.  
با    نظر کارشناسان(  )با  باال  با کیفیت  برگشتی  حراج )خرید( کتاب های 

قیمت معقول.
کمک هزینه ی مطالعاتی و تبلیغاتی )سفر و اقامت نویسندگان(.  
حمایت از تشکل های صنفی نویسندگان.  
   ،big read ایاالت متحد ،book alive حمایت از جشنواره های کتاب )استرالیا

برنامه ملی حمایت از کتاب خوانی روسیه(.
حمایت از باشگاه های کتاب.  
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پرداخت حق امانت عمومی برای عدم النفع ناشر از کتاب هایی که چندین   
بار در کتابخانه های عمومی امانت داده می شوند.

  .right to remuneration حق جبران خسارت کپی
اعطای پاداش و جایزه به نویسندگان )تعداد جایزه ها بسیار زیاد هستند   

تنها در سال 2012 برای 40 جایزه مطرح بیش از 9 میلیارد دالر هزینه صرف 
.)world's richest literary prizes می شود )محاسبات نویسنده از لیست

اتمام    برای  سال   5 تا  یک  از  فنالند  )در  نویسندگان  به  مقرری  اعطای 
پروژه ای خاص(.

اعطای درآمد تضمین شده )در نروژ به برخی نویسندگان درآمدی معادل   
پایین ترین حقوق خدمات کشوری اعطا می شود(.

)این    انتشار  برای  دست نوشته ها  آماده سازی  کمک هزینه ی  پرداخت 
دولت  هم  و  فرانسه(  در  کتاب  ملی  مرکز  )مثل  است  مستقیم  هم  کمک ها 
بودجه را به سازمان هایی می سپارد که نویسندگان را حمایت کنند - مثل بنیاد 
ادبیات هلند( تعداد نویسندگان حمایت شده برای هر کشور از 300 نفر تجاوز 

.Council of Europe/ERICarts (2008) نمی کند
با    و  متنوع  کتاب های  از  انباری  که  کتاب فروشانی  مجموعه  از  حمایت 

کیفیت باال دارند1.
البته الزم به ذکر است نسبت موضوعی کتاب های منتشره بین کشور ما 
به قرن 21 بیش  و کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در ده سال منتهی 
از 25% عناوین کتاب های منتشر شده در کشورهای اتریش، کانادا، پرتقال و 

1. به دلیل کاهش تعداد کتاب فروشی های با کیفیت در مقیاس جمعیت و نیز تحریک ناشران 
زیادی روی  کیفیت سرمایه گذاری  با  کتاب فروشی های  کتاب.  متنوع تر  تولید هر چه  برای 
متقابل  یارانه ی  نوعی  ایجاد  باعث  تنوع محصوالت  کتاب های کم فروش می کنند. در واقع 
از کتاب های پرفروش  را در  ناشر، مؤلف و کتاب فروش سود حاصل  می شود که در آن 

سرمایه گذاری برای تولید کتاب های با ریسک باال )و کم فروش( اختصاص می دهند 
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سوئیس مربوط به حوزه علوم اجتماعی هستند. در فرانسه، یونان، نروژ، پرتغال 
و اسپانیا بیش از 30%، کتاب ها مربوط به حوزه ی ادبیات هستند. در بیش تر 
کتاب های  از  نشر  صنعت  درآمدهای  از  نیمی  حدود  توسعه یافته  کشورهای 
عمومی است (Canoy &Ploeg, 2006: 741)  این در حالی است که طی پنج 
سال تحقیق ما 14% کل عناوین دینی و 16% علوم عملی هستند. البته این 
تمامی ماجرا نیست. در کشورهای توسعه یافته مصرف کتاب )تقاضا( با مکانیسم 
بازار تنظیم می شود، به این معنی که عرضه تقریباً مطابق با نیاز واقعِی بازار 
این  است،  نشان دهنده ی  ادبیات  درباره ی  کتاب ها  از %30  بیش  وقتی  است. 

است که سهم ادبیات از بازار کتاب همین قدر است.

سرانه مصرف کتاب در برخی کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2002

سرانه مخارج کتاب کشور
)یورو(

سرانه تعداد کتاب 
خریداری شده

سرانه امانت 
کتاب

1305/919فنالند

1107/97/1بلژیک

90413/4دانمارک

8566/9بریتانیا

3/.654/7پرتغال

503/65/2فرانسه

6/.402/9اسپانیا

352/512/1هلند

2/.201/4یونان

Kovac, M. and M. Kovac Sebart (2006)
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بیش ترین  که  داده اند  نشان   (Klamer,Petrova, Mignosa 2010) البته 
محلی  دولت های  طرف  از   2008 تا   2000 سال های  در  حمایت  میزان 

)شهرداری ها( صورت گرفته نه دولت های مرکزی.

با ظهور رسانه های جدید در چند دهه ی اخیر مصرف کتاب هم به نسبت 
کاهش یافته است. در جدول زیر میزان این کاهش را در چند کشور نشان داده ایم.

میزان کاهشکشور

8%ایاالت متحد )تا 2002(

8%هلند )تا 2008(

6,5%آلمان )تا 2006(

5,4%فرانسه )2005(

7,9%بریتانیا )تا 2005(

NEA (2007) How the United States Funds the Arts, 2nd ed, 
Washington, DC, NEA.
SCP (2008) Facts and Figures of the Netherlands; Social and Cultural 
Trends 1995–2006, The Hague,
www.culturalpolicies.net (accessed 11march 2008)
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گفتار دوم پیوند و ترکیب مسائل
در گفتار اول این فصل به بررسی وضعیت یارانه ها به شیوه ای درونی پرداختیم؛ 
با  پیوند  در  بلکه  نیست؛  درون بود  مسئله ای  ما  کشور  در  یارانه  مسئله ی  اما 
مسائل دیگر تصلب پیدا کرده است. در این گفتار تالش می کنیم یارانه را در 

پیوند و ترکیب با مسائل دیگر نشان دهیم.
هم چنان که پیش تر هم آمد،  ازآنجاکه کتاب یک کاالی خصوصی است، یعنی 
رقابت پذیر و استثناپذیر است، در نگاه اول هیچ شکست اساسی در بازار وجود 
ندارد و مداخله ی دولت یعنی پرداخت یارانه از منظر اقتصادی توجیه پذیر نیست. 
این که وضعیِت صنعت نشر در دهه های اخیر نابه سامان است، بخشی ناشی از همین 

مداخله ی دولت است و رفع مداخله خود بخشی از راه حل تواند بود.
آن چه مسلم است دولت در برآورد اهداف اقتصادی پرداخت یارانه موفق نبوده 
است و صرف یارانه از منظر اقتصادی ناکارآمد است؛ اما همان طور که پیش تر آمد 
یارانه ها در ایران به دالیل غیر اقتصادی نیز پرداخت می شوند که ارزیابی آن در 

وظایف این بررسی نیست و خود مطالعه ی جداگانه ای را می طلبد.
به عبارت دیگر از منظر اقتصاد فرهنگ:

مداخله دولت از طریق پرداخت یارانه نتوانسته از مشکالِت صنعت نشر و   
بازار کتاب بکاهد و این بازار برای گسترش و توسعه ی خود، نیازمند راهکارهایی 

غیر از درخواست افزایش یارانه ی دولتی است.
منافع    افزایش  توجیه  )با  یارانه  پرداخت  گذشته،  سال  پنج  در  حداقل 

تولیدکننده( منجر به کاهش شکست بازار و افزایش کارایی تولید نشده است.
پرداخت یارانه انحراف قیمِت نهاده های تولید را سبب شده و درنهایت،   

به همین دلیل است  تولید کتاب شده است. درست  ناکارایی  افزایش  به  منجر 
که پس از نزدیک به چهار دهه از انقالب چنین جمالتی را از زبان مسئوالن 
این حوزه می شنویم؛ »امروز دیگر هیچ تردیدی درباره لزوم اصالح یارانه های 
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مختص به نشر نداریم. شیوه فعلی تخصیص یارانه به حوزه نشر با واقعیت های 
موجود در صنعت نشر همخوانی و تطبیق ندارد.1«.

کاتالیک    فرهنگِی  امر  نشر،  صنعت  مشکالت  رفع  در  سیاست گذاری 
روابط  و  پدیدارها  که  امری  فروکاسته.  اقتصادی  امری  به  را  )خودانگیخته( 
کار  این  با  دولت  تبیین می کند.  معادالت کسب وکار  و  بازار  ذیل  را  فرهنگی 
بخش فرهنگ را با بخش هایی نظیر صنعت و نفت همسان می پنداشته و همواره 
مداخله  )پرداخت یارانه( را تجویز می کرده است. در چند سال  اخیر، یارانه بدون 
توجه به این موضوع پرداخت شده که شکوفایی صنعت نشر و مصرف واقعی 
کتاب در کشور دو پدیده مستقل از هم هستند، انگار در تمام این سال ها بازار 

کتاب در یک بُعد )تولید( در حال رشد بوده اّما در بعد دیگر )مطالعه( نه.
تقاضای مردم    از دایره ی  بیرون  تولید کتاب هایی  یارانه موجب  پرداخت 

است.  رابطه  اساس  بر  عموماً  مصرف شان  و  توزیع  که  کتاب هایی  می شود، 
نوع  این  به  بازار  تقاضای  به  بنا  که  است  مردمی  هزینه ی  به  یارانه  پرداخت 
کتاب ها تمایل ندارند و در حقیقت دولت به زیان این افراد از بودجه ی عمومی 
برداشت می کند. به عبارت دیگر پرداخت یارانه به ضرر مصرف کننده است. در 
این حالت حتی اگر پرداخت یارانه کارآمد هم باشد و قیمت تمام شده کتاب را 

هم پایین بیاورد بازهم کمکی به کتاب خوان شدن جامعه نمی کند.
موضوع مهم بعدی رانت جویی است که در بخش نظری درباب هزینه های   

ناشی از آن مفصل صحبت کردیم. در سال 94 مجموع خرید کتاب وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و نهاد کتاب خانه های عمومی نزدیک 40 میلیارد تومان بوده است. 
کافی است احصا کنید که از کدام ناشرها و به چه مقدار کتاب خریداری شده است. 
یا این که رقم کِل بودجه و یارانه ای را که صرف کتاب می شود بر رقم کل قیمت 

1. همایون امیرزاده، مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در مصاحبه با 
خبرگزاری ایلنا، 95/4/26 کد خبر 384139
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پشت جلد کتاب )منهای 30%( تقسیم کنید تا متوجه شوید چه درصدی از این 
بازار خصوصی است. یا این که پرکارترین ناشران را با ناشرهایی مقایسه کنید که 

پرتیراژترین کتاب ها و بیش ترین نوبت چاپ را داشته اند.
پرکارترین ناشران کشور

تعداد عنوان کتاب منتشرشدهنام ناشرحوزه ی کار

کودک و نوجوان
7311قدیانی
6152مدرسه

4040افق
17503جمع

بزرگ سال
8566سمت

6224پیام نور
5939امیرکبیر

20729جمع

کمک آموزشی
11771کانون فرهنگی آموزش

7829مبتکران
6965آیندگان

26565جمع

دولتی
9091مدرسه
8603سمت

7724امیرکبیر
25418جمع

خصوصی
13410کانون فرهنگی آموزش

9607مبتکران
8712قدیانی

31729جمع
121944جمع کل

منبع )غالمی، 1394(
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مدرسه،  »قدیانی،  هستند  این ها  ناشران  پرکارترین  باال  جدول  اساس  بر 
آیندگان«  آموزش، مبتکران،  کانون فرهنگی  امیرکبیر،  نور،  پیام  افق، سمت، 
ناشران کم تر شناخته شده ی دیگری صاحب  اما جدول زیر نشان می دهد که 

پرتیراژترین کتاب ها و بیش ترین نوبت های چاپ هستند.

بیش ترین نوبت چاپپرتیراژترین کتاب ها

ف
فشمارگانناشرنام کتابردی
نوبتناشرنام کتابردی

برنامه ریزی به روش 4/850/0001فروزشدر مسیر شکوفایی1
436قلم چیقلم چی

راه آسمان )احکام 2
187گاجسیزده کتاب علوم انسانی3/565/0002سنبلهدختران 2 جلد(

آموزش و آزمایش 3
3/080/0003کوروشرانندگی

رنگین کمان، انس با 
قرآن کریم در دوره 

پیش دبستان
179مدرسه

من زنده ام خاطرات دوران 3/000/0004سیمیندختآن چه باید بدانید4
163بروجاسارت

149نشر اسرامفاتیح الحیاه2/500/0005اسوهزیارت نامه پیامبر اعظم5

دا: خاطرات سیده زهرا 1/820/0006برگ سبزجزء سی ام قرآن6
حسینی

سوره 
148مهر

برنامه ریزی به روش 7
مناسک عمره مفرده، ویژه 1/655/0007قلم چیقلم چی

104نشرمشعربانوان

102ملک اعظمخاک های نرم کوشک1/637/0008زرین کلکآیین نامه رانندگی8

راه سبز )احکام پسران 9
100گاجیازده کتاب عمومی1/600/0009سنبلهیک جلد(

آیین زندگی، توصیه های 10
88استانداردانگلیسی در سفر1/544/00010نیستانامیرالمؤمنین به امام حسن

منبع: غالمی،1394
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متغیر  چهار  دولتی«  »تصدی گری  و  »کپی رایت«  »ممیزی«،  »یارانه«، 
تعیین کننده در میداِن کتاب هستند و هر تالشی برای به گشت وضعیت کتاب 
باید این چهار عامل را توأمان در نظر داشته باشد. به عبارت دیگر وضعیت امروز 

کتاب در ایران تحت تأثیر ارتباط ساختاری میان این چهار عامل است.

و    کتاب  ممیزی  متولی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  که  سال هاست 
صدور مجوز قبل از چاپ است. در گذشته کتاب یکی از مهم ترین مجراهای 
می شد،  گرفته  آن  نشر  جلوی  که  زمانی  و  بود  اطالع رسانی  و  عقیده  نشر 
با تغییرات تکنولوژیک  انتشار محتوای آن بسیار محدود می گشت، اما  تقریباً 
تأثیرگذاری  رسانه ی  دیگر  جدید،  رسانه های  با  مقایسه  در  کتاب  پیش آمده، 
با محتوایی نه چندان مناسب منتشر شود،  به شمار نمی آید. حتی اگر کتابی 
سرعت توزیع و زمان بر بودن مطالعه ، آن را بسیار کم اثر تر از انتشار چکیده ی 
می کند.  مجازی  شبکه های  در  موجود  گروه های  و  کانال ها  در  مطالب  همان 
ازاین رو ممیزی اساساً کارایی گذشته ی خود را در عرصه ی عمومی از دست داده 
 است. چنان چه ممیزی به شیوه ی دیگری اعمال شود و یا سهل گیرانه برگزار 
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شود، سالیق گروه های بیش تری از مردم در نظر گرفته می شود و تقاضاهای 
جدیدی هم به وجود می آید که خود موجب رشد اقتصادی صنعت نشر خواهد 
هرگاه  که  می شویم  متوجه  کنیم  نگاه  هم  فرهنگی کشور  تاریخ  در  اگر  شد. 
انجام شده است،  گشایش های سیاسی روی داده و ممیزی سهل گیرانه تری 
وضعیت اقتصادی صنعت نشر هم بهتر بوده است، در دو مقطع 1. دولت بختیار 
)رفع سانسور( و 2. دولت های اصالحات )سهل گیری در ممیزی(، شاخص های 
فرهنگ روشن  اقتصاد  نظریه های  یافته اند.  رونق  و مطبوعات  اقتصادِی کتاب 
کرده اند که تولید آثار هنری و فرهنگِی ماندگار برخالف  تولیدهای  صنعتی به 
انگیزه های غیرمادی بستگی  دارند. (Frey, 1997) و این محصوالت در شرایطی 
باالترین راندمان اقتصادی را کسب می کنند که افکاِر مختلف آزادانه در چالش 
با یکدیگر بـاشند. ازاین رو ممکن است صنعت نشر حتی در شرایط اقتصادی 
رکود هم رشد داشته باشد. این موضوع یک بار در سال های 76 و 78 در ایران 
اقتصاد کشور  مرکزی   بانک   اقتصادی   گزارش های  استناد  به  است.  داده  روی 
به دلیل پایین آمدن بیش ازاندازه ی قیمت نفت و کاهش فعالیت ها و برنامه های  
عمرانی  دولت که  آثار سوء آن  به صورت یک موج به سایر بخش های اقتصادی 
رکود،  این  وجود  با  اما  بود؛  روبه رو  رکود  وضعیت  با  بود،  شده  منتقل  کشور 
پیدا  بهبود  مذکور  سال  دو  در  هنر   و  فرهنگ   بخش  اقتصادی  شاخص های 
کرده بود. »به غیر از این مقطع زمانی در مقاطع دیگر نیز چنین اتفاقاتی رخ 
داده است. پیش از انقالب )پس از اعتصاب دوم مطبوعات( و پس از انقالب تا 
حدود اواسط 1358، از سال 68 تا 71، در این دو مقطع کشور با رشد تیراژ 
مطبوعات مواجه بوده است. ضمن آن که در همین دو مقطع نیز تیراژ کتاب به 
رشد قابل توجهی رسید. به ویژه در همان دوره نخست دولت اصالحات؛ بنابراین 
منابع  نبود  و  اقتصادی  رکود  به رغم وجود  ایران  تاریخ  لحظات  از  در شماری 
قابل  فراوان، بخش فرهنگ )حداقل در کتاب و مطبوعات( دارای رشد  مالی 
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توجهی بوده است. این واقعیات نشان از آن دارد که در بخش فرهنگ عوامل 
تحوالت  بر  مؤثری  وزن  دارای  که  دارند  دخالت  نیز  اقتصادی(  )غیر  دیگری 
میدان هستند. به همین دلیل است که بخش فرهنگ را نمی توان صرفاً با عوامل 

اقتصادی تحلیل و تبیین کرد.« )خطیبی، گفتگوی شخصی، 1395/4/28(.
ممیزی از منظر اقتصادی هم نمی تواند کارا باشد. چراکه ممیزی درهرصورت 
اقتصادی  خصوصیت های  بخش  در  می شود.  انجام  کتاب  آماده سازی  از  پس 
کتاب گفتیم 1( میانگیِن هزینه ی ثابِت1 تولیِد نسخه ی »اول« بسیار باالست؛ 
اندک  از همان کتاب بسیار  تولیِد یک عدِد دیگر  یا  تولید  نهایِی  اما هزینه ی 
اساس  این  بر  دارد.  باالیی  برگشت ناپذیر  هزینه  های  کتاب  تولید   )2 و  است 
چنان چه به ناشری در ممیزی »نه« بگوییم نخست ناشر را از بخش درآمدزای 
این صنعت محروم کرده ایم و دوم امنیت شغلی نویسنده را در ابعادی متفاوت 
به خطر انداخته ایم؛ چراکه ناشران بر اساس منفعت شان عمل می کنند و برای 
این که  در قراردادهای شان نکاتی نظیر  کاهش ریسک سرمایه گذاری ، احتماالً 
»تمام یا بخشی از حق التألیف موکول به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است« را می آورند و در نهایت این که با توجه به خصوصیِت بازار کار 
نویسندگان، تولید خالقه تقریباً ناممکن می گردد، چراکه بسیاری از انگیزه های 
و  نویسندگان »غیرمادی« است و شامل »شناخته شدگی« در میان همگنان 
»کسب شهرت« در میان مردم است و با عدم انتشار آثارشان این انگیزه ها هم 

عالوه بر انگیزه های مادی از بین می روند.
شاید یکی از راه های رفع این مشکل، تسّری یافتن شرایط فعالیت مطبوعات 
به عرصه کتاب و نشر است. همان طور که هیچ نشریه ای پیش از انتشار ممیزی 
نمی شود، کتاب هم می تواند به همین صورت انتشار یابد و پس ازآن، در صورت تحقق 
جرم، مورد پیگرد قضائی قرار گیرد. پیش زمینه این کار، تدوین و تصویب قانون نشر 

1. هزینه ی ثابت شامل مواردی مثل پرداخت حق التألیف نویسنده است.
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است که سابقه ای هم در نیمه دوم دهه 1370 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران )به صورت تدوین پیش نویس های قانون نشر از 

سوی دو نهاد( دارد ولی تاکنون مسکوت مانده است.
بااینکه حقوق مالکیت هنری و ادبی در سال 1348 به صورت قانون درآمده، اما   

رعایت آن از مهم ترین مواردی است که همواره مغفول مانده و هم چنان شاهد نقض 
ساختارِی حقوق هنرمندان و اهالی فرهنگ هستیم. اجرا نشدن قانون، هزینه ی 
نقض قوانین را برای متخلفین پایین می آورد و گاهی نهادهایی نظیر صداوسیما 
خود بزرگ ترین ناقضین هستند و قبح اجتماعی این خالف را نیز از میان می برند. 
البته صرِف وجود قانون برای رعایت حقوق افراد کفایت نمی کند و نهادهای مدنی 
و صنفی فعال باید این حقوق را مطالبه کنند. به هرروی این نکته را نباید از نظر 
دور داشت که درآمد ناشی از کپی رایت می تواند اوضاع مالِی بخشی از نویسندگان، 
شاعران، نمایش نامه نویسان و... را بهبود بخشد. با توجه به روندهای جهانی موجود، 
بدون سروسامان دادن و ایجاد وضعیتی نهادی برای حقوق  مالکیت فکری نمی توان 
آینده ی روشنی برای اقتصاد نشر پیش بینی کرد. دیجیتالیزه شدن فرهنگ راهی 
کتاب های  فوِج  به  ازیک طرف  است  کافی  نمی گذارد.  ما  پای  پیش  این  به جز 
دانلودشدنی و صفحه های بسیارِ شبکه های مجازی توجه کنیم که کتاب هایی را 
در دست رس می گذارند که هنوز کپی رایت شان منقضی نشده است؛ و از طرف 
دیگر به صنعت کتاب های الکترونیک1 و نرم افزارهای کتاب خوانی2 توجه کرد که 
هر روز پیشرفته تر می شوند. البته نکته ی دیگری که باید بدان توجه کرد این است 
که به واسطه ی تغییر رسانه ها و حضور حداکثرِی صنایع خالِق دیگر، کتاب قدرت 
رقابت با سایر منابع سرگرمی را ندارد، اما نویسندگان به واسطه ی همین تکثر صنایع 
خالق، می توان از طریق فروش حِق کپی رایِت آثار نویسندگان، درآمد بیش تری 

1. Ebook
2 . Bookreaders app
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نصیب آن ها شود.
جامعه ی ما در طول 60 سال گذشته شاهد تغییراِت بسیار سریعی در   

نظام اجتماعی، فرهنگی بوده است که نتوانسته خود را با آن تطبیق بدهد و 
به گونه ای سازگاری معیوب رسیده است. درواقع از یک نظام سازوار به نظامی 
ناسازوار در غلطیده است. غایِت پویایی جامعه، گذشتن از یک نظام سازوار به 
و  نهادهای حرفه ای  ما که  تغییرات است. جامعه  ی  اثر  بر  نظام سازوار جدید 
صنفی در آن از اعتبار الزم برای ایجاد انتظام و همبستگی برخوردار بودند به 
وضعیت جدیدی رسیده که نهادهای صنفِی دستوری اش اعتبار الزم برای اهالی 
مشاغل را ندارد و به همین دلیل حتی اگر سیاست گذاری به نحو احسن انجام 
شود، اجرای آن در بدنه ی جامعه با مشکل جدی روبه رو خواهد شد. نمونه ی 
بارز آن »شورای ارزشیابی هنرمندان کشور« در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است. تقریباً معلوم است که هنرمندان حرفه ای خودشان را بی نیاز از تأیید این 
صنفی  تشکل های  از  برخاسته  اعتباردهی  نظام  این  چنان چه  می دانند.  شورا 
هنرمندان بود، اساساً مسئله ی صالحیت و اعتبار پیش نمی آمد. ایجاد و تداوم 
انجمن ها و تشکل های حرفه ای می تواند راه حلی برای بحران مشروعیِت بخش 

غیرخصوصی )نهادهای عمومی، دولت و حاکمیت( باشد.
یکی از راه های توانمندسازی این بخش و چابک کردن دولت، تقویت نهادهای 
واسط صنفی است. به قول دورکهایم، »نه کل نظام سیاسی و نه دولت قادر به سامان 
دادِن حیاِت اقتصادِی یک بخش نیستند، این کار تنها در صالحیت گروهی است 
که آن قدر به حرفه ای خاص نزدیک اند که می توانند طرز کار، نیازها و تغییرات اش را 
توضیح داده و آن را تحت نظم و قاعده ای خودبسنده دربیاورند. این گروه کارگزاران 
صنعتی خاص هستند که به صورت یک واحد سازمان یافته ی صنفی درآمده اند«. 

(Durkheim, 1997, Reprint, xxxv)

دولتی شدن فرهنگ لزوماً به تولید قدرت فرهنگی منتهی نمی شود. فرایند 
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تخصصی شدن فرهنگ، چنان به فرهنگ وسعت بخشیده است که نمی توان با 
اتکاء به دستگاه های اداری و سازمان دهی دولتی، از رشد و توسعه در این بخش 
مدنی؛ رشد  و  نهادهای صنفی  بدون مشارکت  دیگر  تعبیري  به  سخن گفت. 
فرهنگی میسر و ممکن نیست. در فضاي کنوني نسبت دولت و فرهنگ نسبتی 
ناهماهنگ است. اشاره به این نکته مهم است که 104 فعالیت در حوزه فرهنگ 
نیازمند دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و این واقعیت به 
این معنا است که بخش خصوصي براي فعالیت خود نیاز به مقدمات بسیاري 
دارد. افزون بر این موانع که پیش  روی بخش غیردولتی و خصوصی قرار دارد؛ 
دستگاه اجرایی خود نیز در موارد زیادی نقش تولیدکننده آثار فرهنگی و هنری 
را ایفا می کند و رقیب بخش خصوصی می شود. )دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
راهبردی، 1395( کاهش تصدي گري و افزایش اختیارات صنوف و انجمن هاي 
تمام  در  برنامه ریزي  بنیان  بایستی  مردم،  و  دولت  واسط  به عنوان  مردم نهاد 
حوزه ها قرار گیرد. به واقع دو روند کاهش تصدي گري همراه با فعال سازي بخش 
یا ساماندهی  بوروکراتیک(  اداري )نظام  از یک سو و اصالح ساختار  خصوصي 
قانون   44 اصل  به ویژه   - مرتبط  اساسي  قانون  اصول  بر  مبتني  اداري  نظام 
اساسي و سیاست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي از سوي دیگر - مي بایست 
محور تدوین برنامه ها در بخش فرهنگ باشد. به هرروی می توان چنین گفت که 
یکی از عواملی که باعث شده دولت های پس از انقالب همواره یارانه  را ضروری 
بدانند، تضمین وابستگی بخش فرهنگ و هنر به خودشان بوده است؛ چراکه در 
صورت نپرداختن یارانه و واگذاری تصدی ها می بایست معیارهای ایدئولوژیک 
به معیارهای نظام حرفه ای تغییر جهت پیدا کند و این بنا به تشخیص مدیران 
وقت بخش فرهنگ در کشور الزم نمی آمده است. در واقع پرداخت یارانه به 
همراه تصدی گری بیش ازحد و نگاه سیاسی و امنیتی به نهادهای صنفی کارایی 

آن ها را از همان آغاز کار تقلیل داده است.
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یکی دیگر از نکته هایی که در سیاست گذاری کتاب باید آن را برجسته   
به  دادن  اولویت  انقالب،  از  دولت های پس  که سیاست گذاری  است  این  کرد 
اقتصاد  ادبیات  در  است.  بوده  توسعه  شاخص های  به جای  رشد  شاخص های 
ابعاِد  بر  ناظر  بیشتر  رشد  هستند.  جدا  هم  از  »توسعه«  و  »رشد«  فرهنگ 
انبوه کاالست، ولی  اقتصادی و مادی، مثل خیابان کشی ها، ماشین ها و تولید 
توسعه دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و اداری را نیز در بر می گیرد. رشد 
به واسطه ی سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی )دانشگاه رفته ها( محقق می شود 
نویسندگان(  و  )هنرمندان  نمادین  و  اجتماعی  نیازمند سرمایه ی  توسعه  ولی 
است. حاصل رشد، رفاه و غلبه بر محدودیت های محیط است و حاصل توسعه 

رضایت و اعتماد.
ریل گذاری نظام سیاست  فرهنگی در کشور بر اولویت دادن به شاخص هایی 
دیگر  شاخص های  به  درحالی که  است  و...  ناشر  تعداد  کتاب،  تعداد  نظیر 
است.  شده  کم توجهی  و...  کتاب خانه ها  به  مراجعه  مطالعه،  سرانه ی  مثل 
درست به همین دلیل است که 2% از یارانه ها در طول سال های 90 تا 94 به 
آفرینش گران )نمایندگان توسعه( اختصاص یافته و 75% به ناشران )نمایندگان 
عرصه ی  که مشکالت الینحل  است  رویکرد  دلیل همین  به  هم  باز  و  رشد(؛ 
کتاب مربوط به موضوعات توسعه ای است. برای مثال میزان سرانه ی مطالعه 

یکی از چالش برانگیزترین داده های آماری این سال ها بوده است.
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میزان تخصیص یارانه به آفرینش گران در مقایسه با کارگزاران تولید

در واقع حضور چهار عاملی که پیش تر از آن ها یاد کردیم )وجود ممیزی، 
پرداخت یارانه، تصدی گری دولتی و  نبود کپی رایت(، توسعه ی بخش فرهنگ 
را ناممکن می کند، چراکه به صورت ساختاری کاهنده ی اعتماد و رضایت است.
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بخش سوم
ارزیابی وضعیت یارانه های مطبوعات
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درآمد
سر آغاز مطبوعات ایران به دربارِ دولت باز می گردد. سفرهای خارجی، دولت مردان 
را با مطبوعات آشنا می کند. چند سال بعد نسخه ایرانی شدۀ آن مطبوعات، در 
دربار منتشر می شود. به این معنی که هم دولت مدیر و متولی مطبوعه   بود و هم 
موضوع نشر، حوزۀ فعالیت دولت و دربار را فرا می گرفت. این خاستگاه، رابطۀ دولت و 
مطبوعات را به گونه ای شکل داد که مطبوعاتیان خود را در ذیل دولت تصور و تعریف 
می کردند. دولت نیز نقش و کارکرد مطبوعات را در ادامه و همانند نقش و کارکرد 
خود تعریف می کرد. با شکل گیری مطبوعاِت مستقل، قطب دیگری شکل گرفت و 
آن در تضاد قرار دادن مطبوعات با دولت بود. نکته جالب این است که هر دو گروه از 
مطبوعاتیان یعنی مطبوعات دولتی و مستقل در یک جا با یکدیگر، هم نظر بودند و 
آن دریافت یارانه بود؛ بنابراین برای هر سه طرِف رابطه یعنی دولت، مطبوعات دولتی 
و مطبوعات مستقل یارانه توجیه می شد. دولت یارانه می داد تا مطبوعات در ذیل 
قواعد و هنجارهای سیاست امکان انتشار بیابند و مطبوعات یارانه دریافت می کردند 
تا در ذیل قواعد و نیازهای دولت، اطالع رسانی کنند؛ بنابراین به تقریب می توان گفت 

که قدمت مطبوعات ایران با قدمت توجیه یارانه مطبوعات همسان است.
در این سال ها پرداخت یارانه به مطبوعات به شیوه های زیر بوده است:

یارانه ی نقدیاعطای کاغذ روزنامه تولید داخل
طرح نشریات برگشتیاعطای تسهیالت

طرح اشتراک نشریاتپرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز کاغذ وارداتی مطبوعات

پرداخت معوض بیمه ی روزنامه نگارانتوزیع آگهی های دولتی به نشریات

حمایت از مطالعات، تحقیقات و کمک به آموزش های تخصصی مطبوعاتی
انتشارات مطبوعات

کمک به خبرگزاری ها و پایگاه های کمک به مؤسسات، انجمن ها، کانون ها و تشکل های صنفی مطبوعاتی
اطالع رسانی

کمک به شبکه ی توزیع مطبوعاتکمک به برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های مطبوعاتی
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و  تولید داخل«  روزنامه  اعطای »تسهیالت«، »کاغذ  این شیوه ها  میان  از 
»پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز کاغذ وارداتی مطبوعات« از سال 1385 
عنوان  با   1385/4/28 مورخ  اقتصاد  شورای  مصوبه  اساس  بر  شدند.  متوقف 
روزنامه«،  و  تحریر  چاپ،  کاغذ  قیمت گذاری  و  یارانه  پرداخت  نظام  »اصالح 
اعطای کاغذ دولتی ملغی شد و »یارانه ی نقدی« جانشین شیوه ی قبلی شد. 
البته شیوه های دیگری از مصرف یارانه  همانند »کمک به تدوین گزارش های 

تحقیقی روزنامه ها« کماکان وجود دارد.
گزارش یارانه مطبوعات در دو بخش الف( نظام یارانه دهی قبل از مصوبه ی 
اصالح نظام پرداخت یارانه و قیمت گذاری کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در سال 

85 و ب( بعد از مصوبه 85 ارائه می شود.

مقدمه
که  است  دولتی  آگهی های  مطبوعات،  پایداِر  و  قانونی  یارانه  نخستین 
تقریباً عمدۀ یارانه مطبوعات در پیش از انقالب را نیز شامل می شد. اغلب 
روزنامه های آن دوران، به ویژه روزنامه های بامداد، بدون آگهی های دولتی 
در  را می توان  رویداد  این  نبودند. علت  روزنامه  تأمین هزینه های  به  قادر 
تیراژ پایین و به تبع آن جذب آگهی خصوصی بسیار اندک دانست. ازاین رو 
در نبود میزان قابل قبولی از فروش نشریه از یک سو و عدم جذب آگهی های 
تأمین هزینه های چاپ، کاغذ و  برای  را  از سوی دیگر، مدیران  خصوصی 
پرسنل نشریه به یارانه های دولتی )آگهی های دولتی( بیش ازپیش وابسته 
می کرد. به همین علت موضوع آگهی های دولتی برای دولت و نشریات دارای 
اهمیت بسیار بود. دولت برای ساماندهی این مؤلفه مهم متوسل به تدوین 
قانون شد. اولین قانون مرتبط با نشر آگهی های دولتی در نشریات کشور در 
تاریخ هفتم مردادماه سال 1336 با عنوان »قانون مربوط به نشر آگهی های 
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دولتی« به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید. در این قانون تمامی 
دوایر دولتی مکلف شدند تمامِی آگهی های خود را برای چاپ در روزنامه ها 
نیز  مزبور  اداره  دارند.  ارسال  تبلیغات  و  انتشارات  کل  اداره  به  مستقیماً 
طبق قانون موظف شد که آگهی های دولتی را طبق ضوابط به روزنامه های 
کشور توزیع کند. در سال 1344 کمیسیونی به منظور تعیین نرخ آگهی های 
دولتی با حضور نمایندگانی از وزارت اطالعات، دادگستری، دارایی، انجمن 
مطبوعات و سازمان ثبت کل تشکیل شد. در سال 1353 وظایف مرکز، 
توزیع و نشر آگهی های دولتی به وزارتخانه اطالعات و جهانگردی سپرده 
شد و پس از انقالب اسالمی نیز به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ماندگار شد. این وزارتخانه تاکنون چند آیین نامه 
توزیع  شده،  تدوین  آیین نامه  آخرین  بر  مبتنی  که  کرده  تدوین  توزیع 

آگهی های دولتی را نظام مند کرد ه است.
نظام  ایجاد  دولتی،  آگهی های  تمرکز  قانون  تدوین  مهم  دالیل  از  یکی 
همان  در  بود.  دولت  سیاست های  بر  مبتنی  مطبوعات  به  یارانه دهی  متمرکز 
روزنامه ها،  درآمد  تأمین  مهم  منابع  از  یکی  مزبور،  قانون  تصویب  دوره های 
قابل توجهی دست  به منبع  روزنامه  اوالً  ازاین رو  بود.  چاپ آگهی های دولتی 
در  را  خود  سیاست های  اهرم  این  با  می توانست  نیز  دولت  ثانیاً  و  می یافت 
آگهی های  اهمیت  میزان  زمان  گذشت  با  کند.  اعمال  مکتوب  رسانۀ  فضای 
بودن  پایین  نخست  بود:  عمده  دلیل  دو  به  کاهش  این  یافت.  کاهش  دولتی 
وجود  دوم  و  بازار(  نظام  بر  مبتنی  آگهی  نرخ  تعیین  )عدم  تعرفه ها  نرخ 
آگهی های خصوصی. گسترش صنعت، نظام شهرنشینی و فزونی دستگاه های 
رقابت  در  که  شد  خصوصی  آگهی های  پدیده  ظهور  به  منجر  غیردولتی 
در  بیشتری  وزن  و  سهم  دارای  زمان ها  از  شماری  در  دولتی  آگهی های   با 

مطبوعات بود.
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عالوه بر این دو عامل، باید به روند توزیع مطبوعات نیز اشاره کرد. نظام 
اشتراک نشریه توانست درآمد پایدار قابل قبولی برای شماری از نشریات ایجاد 
کند؛ اما باید اذعان کرد که به رغم وجود عوامل بیان شده، از آن زمان به این سو 
کماکان آگهی های دولتی در روزنامه های ایران یکی از منابع ثابت و با اهمیت 
برای  اقتصادی  رکود  شرایط  در  به ویژه  یارانه  از  نوع  این  می شود.  محسوب 
روزنامه ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. باآنکه رکود اقتصادی منجر به 
کاهش سفارش تمامی آگهی ها اعم از دولتی و خصوصی می شود اما آگهی های 
این  استمرار  به  اعتماد  با  می توان  که  است  حداقلی  پایه  یک  دارای  دولتی 

حداقل، در شرایط رکود، بخشی از هزینه های روزنامه را تأمین کرد.
دولتی  آگهی های  توزیع  فعلی  نظام  درباره  روزنامه نگاران  و  کارشناسان 

انتقاداتی را طرح می کنند که اهم آن عبارت اند از:
در  • نقشی  هیچ  )آگهی دهنده  آگهی دهنده  نظر  اخذ  بدون  آگهی  توزیع 

چگونگی توزیع آگهی ندارد(؛
ایجاد بی انگیزگی در آگهی دهنده و آگهی گیرنده؛ •
نبود سازوکار مناسب برای ارتقاء تعرفه؛ •

آگهی های دولتی طی سال های 84 - 1375 )میلیارد ریال(
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ایجاد بازار کاذب و درآمدهای ناسالم )رانت(؛ •
به عنوان  پیشنهاد  دو  دولتی  آگهی های  توزیع  فعلی  نظام  اشکال  دلیل  به 

جایگزین نظام فعلی همواره مطرح بوده است.
 مدیران انجمن  به  دولتی  آگهی های  توزیع  نظام  مدیریت  واگذاری 

مطبوعات؛
ایجاد نظام بازار آزاد و رقابتی؛

به رغم وجود ایرادهایی به نظام فعلی توزیع آگهی های دولتی و همچنین 
وجود دو پیشنهاد یادشده، اما کماکان مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شدن  اجرایی  همچنین  و  مرتبط  آیین نامه های  اصالح  با  که  باورند  این  بر 
نرم افزار مرتبط به این حوزه، میزان بسیار باالیی از فساد موجود در نحوه توزیع 

آگهی های دولتی کاسته و اثربخشی آگهی ها افزایش خواهد یافت.
میان  است.  بوده  مرسوم  یارانه دهی  رویه های  از  یکی  دولتی  کمک  این 
درآمدهای دولت و میزان آگهی دولتی رابطه ای مستقیم وجود دارد. هر چه 
نیز  مطبوعات  به  دولتی  آگهی  اعطای  میزان  یابد  افزایش  دولت  درآمدهای 
سبد  در  دولتی  آگهی های  سهم  آرام آرام   70 دهۀ  اواسط  از  می یابد.  افزایش 
یارانه ای کاهش و سهم یارانه »کاغذ« افزایش می یابد. نکته دیگری که منجر 
به اهمیت یافتن یارانه های دولتی شد آن بود که آگهی های دولتی عموماً به 
دهه  پایان  در  ادواری  نشریات  که  بود  حالی  در  این  داشت.  تعلق  روزنامه ها 
مطبوعاتی  یارانه های  به همین دلیل  بود.  افزایش  در حال  دهه 70  آغاز  و   60
می توانست پشتوانه قابل قبولی برای کمک به انتشار آن ها باشد. از این زمان به 
بعد بود که در کنار آگهی های دولتی موضوع یارانه های مطبوعاتی نیز به عنوان 

یکی از عوامل مهم اقتصادی در نشریات ایران مطرح شد.
منابع،  کمبود  و  شرایط جنگ  به  توجه  با   ،60 دهه  در  دولتی  یارانه های 
شامل ارائه سه کاالی مهم )کاغذ، فیلم و زینک( به مطبوعات بود. در پایان 
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جنگ تعداد و تیراژ مطبوعات افزایش می یابد و به تبع آن، میزان یارانه دهی نیز 
فزونی می گیرد. روند یارانه دهی به همین سبک تا زمان تدوین برنامه چهارم 
اصول  بر  مبتنی  از سال 1385،  یارانه  اعطای  می یابد.  ادامه   )1384( توسعه 
مطبوعات می شود.  به  نقدی  یارانه   جایگزینی  به  منجر  توسعه،  برنامه چهارم 
می توان مهم ترین مؤلفه تغییر رویه یارانه دهی مبتنی بر برنامه چهارم را تغییر 
با رویکرد تقاضامحور  با رویکرد عرضه محور به یارانه نقدی  یارانه غیر نقدی 
دانست. در حال حاضر نیز مبتنی بر همان برنامه و آیین نامه هیئت دولت، یارانه 
مطبوعات از سوی دولت )معاونت امور مطبوعات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی( در بازه زمانی فصلی یا دو فصلی توزیع می شود.
دارد.  به سه عامل بستگی  یارانه دهی دولت  میزان  اساساً  باید دانست که 
نخست میزان درآمدهای دولت )بودجه(، دوم تعداد نشریات در حال انتشار و 
سوم شمارگان نشریات. در این سال ها بودجه بخش فرهنگ دارای روندی ثابت 
نبوده و به تبع آن یارانه نیز دارای روندی سینوسی بوده است. از دیگر سو اگرچه 
تعداد نشریات در حال انتشار افزایش یافته، اما شمارگان مطبوعات روند نزولی 
را طی کرده است1. این عوامل بر روند دریافت یارانه تأثیرگذار است؛ یعنی بسته 
به میزان بودجه دولت، تعداد نشریات و تیراژ مطبوعات، متوسط یارانه دریافتی 
تعیین می شود. داده های موجود نشان می دهد در گذر  از مطبوعات  هر یک 
زمان متوسط ارقام دریافتی یارانه هر یک از مطبوعات سیر نزولی داشته است. 

حال پرسش های اصلی چنین است:
1. نسبت یارانه با شمارگان مطبوعات چیست؟ اعطای یارانه چه تأثیری بر 

شمارگان مطبوعات داشته است؟

1. حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی اخیراً در ایالم اظهار داشته است که »میزان 
واقعی تیراژ روزنامه ها 900 هزار نسخه است که از این میزان تنها 500 هزار نسخه به فروش 

می رسد و به عبارتی نصف تیراژ از روی دکه ها به دفاتر این نشریات برگشت می خورد.«
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2. نسبت یارانه با اصالح بازار مطبوعات چیست؟ اعطای یارانه تا چه میزان 
در  یارانه  سهم  به عبارت دیگر  است؟  مطبوعات  برای  اقتصادی  توجیه  دارای 

تأمین هزینه های مطبوعات چقدر است؟
محمدبیگی و موسایی به هر دو پرسش این گونه پاسخ داده اند که اوالً نسبت 
درآمدهای مطبوعات به هزینه های آن به گونه ای است که پرداخت یارانه به آن ها 
از روزنامه ها  بر اساس »محاسبه سود و زیان، هیچ یک  توجیه نمی شود. چراکه 
احتیاج به کمک دولت نداشته  اند.« )موسایی،1381: 230؛ محمدبیگی، 1379: 
175-180( بنابراین اگر مالک دولت در پرداخت یارانه به مطبوعات مبتنی بر سود 
و زیان و اصالح بازار است، دو تحقیق محمدبیگی و موسایی نشان می دهد که توجیه 
اقتصادی در پِس آن وجود ندارد. به زعم این دو محقق مطبوعات ایران و به ویژه 
روزنامه ها، به طور متوسط، ضرر نمی دهند. به تعبیر دیگر یارانه ضرر و زیان مطبوعات 

ایران را جبران نمی کند؛ بلکه میزان سود آن ها را افزایش می دهد.
در سال 1374  که  است  مطبوعات چنین  با شمارگان  یارانه  نسبت  ثانیاً 
به طور متوسط برای هر نسخه روزنامه، 107 ریال پرداخت شده و در سال 76 
برای هر نسخه روزنامه 169 ریال یارانه پرداخت شده است )موسایی، 1381: 
235(. موسایی بر این باور است که در صورت حذف یارانه از مطبوعات، بازار 
به  نزدیک  این مقدار  مواجه می شود که  تقاضا  با کاهش  به 3 درصد  نزدیک 
صفر است. به تعبیری دیگر مقدار یارانه سال 1376 )9/2 میلیارد تومان( تنها 
از شمارگان واقعی )1/907/000(  تقاضا بیشتر  توانسته است 50491 نسخه 
ایجاد کند )موسایی،1381: 235(. موسایی درنهایت معتقد است پرداخت یارانه 
به روزنامه ها توجیه اقتصادی ندارد. این توجیه ناپذیری هم در نسبت شمارگان 
با یارانه )پرداخت 9/2 میلیارد تومان برای جلوگیری از افزایش 169 ریال به 
ازای هر نسخه روزنامه و همچنین جلوگیری از کاهش شمارگان حدود 50 هزار 

نسخه روزنامه( و هم در نسبت هزینه با یارانه روزنامه مصداق دارد.
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از منظری دیگر نیز می توان به پرداخت یارانه ها توجه کرد. یارانه دهی تا پایان 
برنامه سوم توسعه مبتنی بر عرضه محوری بود. بدین معنی که دولت در تالش بود 
هزینه های تولید روزنامه و نشریه را کاهش دهد. مهم ترین رویه این رویکرد توزیع 
یارانه اِی مهم ترین مقوالت مصرفی مطبوعات )کاغذ، فیلم و زینک( بود. در برنامه 
چهارم که بر اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی استوار بود دولت مکلف به کاهش 
تصدی گری و دخالت در تصمیمات بازار شد. همچنین موضوع هدفمند کردن 
یارانه ها در برنامه چهارم توسعه به حوزه فرهنگ هم تسری پیدا کرد. افزون بر این 
دو نکته باید به مفاسد ایجاد شده در توزیع یارانه های غیر نقدی نیز اشاره کرد. فساد 
و رانت های ایجاد شده به گونه ای وسعت یافته بود که دولت و کارشناسان برنامه ریزی 
کالن کشور درصدد تغییر رویکرد برآمدند. )تعداد قابل توجهی از مدیران مطبوعات 
به دلیل تأخیر در اعطای حواله این کاغذها یا کیفیت پایین کاغذهای یارانه ای اقدام 
به فروش حواله مزبور در بازار می کردند( ازاین رو اعطای یارانۀ غیر نقدی به یارانه 

نقدی تبدیل شد. هدف سه گانه اتخاذ این رویکرد عبارت بود:
1. کاهش تصدی گری دولت؛

2. کاهش فساد و رانت های احتمالی؛
3. افزایش اثربخشی یارانه بر شمارگان نشریه و اصالح بازار؛

پس از یک دهه )1395 -1385( از اجرای رویه جدید، نقدهایی به رویکرد 
و همچنین به نحوه اجرای آن وارد است.

نخست آن که اگرچه در این رویکرد ثبات در بازار کاغذ تا حدودی محقق 
شده و فسادهای مرتبط با آن نوع یارانه دهی برطرف شده، اما اساساً رویکرد 
عرضه کنندگان  کماکان  است.  نشده  محقق  محوری  تقاضا  به  محوری  عرضه 
)بنگاه های مطبوعاتی(، یارانه دولتی دریافت می کنند و تقاضاکنندگان مجبور 
به خرید کاال، تقریباً با قیمت بازار هستند. تنها تفاوت ایجاد شده در نوع کمک 

دولت به عرضه کنندگان از یارانه کاال به یارانه نقدی است.
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اصولگرایان،  گروه  سه  هر  )بروجردی،1390(  بروجردی  تحقیق  در 
میانه روها و اصالح طلب ها با رویه جاری یارانه ها موافق نبوده اند. بدین گونه 
قانون  اجرای  نحوه  به  را  خود  انتقاد  و  پذیرفته  را  رویکرد  اصولگراها  که 
معطوف کرده اند. میانه روها یا حرفه ای های مطبوعات معتقد بودند اگرچه 
در شرایط کنونی حذف یک باره یارانه مطبوعات دارای تبعات ناخوشایندی 
هم  و  رویکرد  در  هم  باید  محدود  و  معقول  بازه  یک  در  اما  بود،  خواهد 
اما  پذیرد؛  اساسی صورت  تغییرات  به مطبوعات  یارانه  نحوه تخصیص  در 
روزنامه نگاران اصالح طلب اساساً بر این باورند که یارانه بیش از آن که عاملی 
ازاین رو  داشته،  بازدارندگی  جنبه  باشد  مطبوعات  توسعه  و  حمایت  برای 
این  بروجردی  توجه تحقیق  نکته درخور  یارانه یک ضرورت است.  حذف 
است که اگر موسایی به تأثیر یارانه بر شمارگان و اصالح بازار توجه کرده، 
بروجردی به تأثیر یارانه بر ساختار و محتوای مطبوعات ایران توجه کرده 
است. در واقع بروجردی به مرحله باالتر از اقتصاد نشر توجه کرده است. 
بدین نحو که تأثیرات یارانه دهی درنهایت چه نوع مطبوعاتی را رقم خواهد 
حرفه ای،  روزنامه نگاران  رضایت  از  درصدی  چه  مطبوعات  نوع  این  و  زد 

مخاطبان و اساساً اثربخشی مطبوعات را تأمین خواهد کرد.
حال پس از بیان کلیاتی درباره نظام یارانه مطبوعات، مناسب است به منظور 
نظام های  زیر  درباره  نظام  این  سازوکار  و  سازمان  از  جامع تر  و  دقیق تر  فهم 
نیز   1385 از  پس  و   1385 از  پیش  دوره  دو  در  مطبوعات  در  یارانه دهی 

توضیحی داده شود.

یارانه دهی پیش از سال 1385
در آخرین سال های حکومت پهلوی تعداد روزنامه 19، شمارگان آن به 700 

هزار می رسید که سرانه ی آن برای هر 1000 نفر 21 عدد بود.
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شمارگان و سرانه روزنامه ها در ایران 1354-1386

براي هر 1000 نفر )نسخه(شمارگان )به میلیون(تعدادسال

70021 هزار135419

97025 هزار135945

1364151/25026

1369211/50027

1370)18( 151/30023

1371131/25021

1372131/20020

1373121/15019

1374271/44723

1375321/65126

1376351/80026

1377512/10030

1378891/80025

1379941/90027

1380982/40032

13811082/70036

13821232/70036

13831343/0040

13841373/0040

13851433/30044

13861453/30044

منبع: انتشارات اداره کل مطبوعات داخلي
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جدول فوق گویاي این نکته است که در اوایل دهه 60 روند کّمی مطبوعات با 
کاهش جدي مواجه شد، ولي از سال 63 به بعد روند افزایشي به صورت آرام ادامه 
یافت. پس از وقفه اي دوساله مجدداً تعداد نشریات به خصوص روزنامه از اواخر سال 
1368 - به جز سال هاي 71 و 72 - فزوني گرفت. این روند افزایشي پس از سال 74 
به صورت ثابت و مستمر تا اواخر دهه 80 ادامه داشت؛ اما این رشد در پایان دهه 80 
و اوایل دهه 90 متوقف می شود. نکته مهم تر آن که روند شمارگان روزنامه به صورت 
معناداری کاهش می یابد. روند نزولی شمارگان نشریات و روزنامه های سراسری و 
غیرسراسری در سال های پیشین به یکی از موضوعات بحرانی رسانه های مکتوب 
کشور تبدیل شده است. باید توجه داشت که این رونِد نزولی در حالی وقوع یافته 

است که روند یارانه دهی با یک نظم معین در دوره های گوناگون ادامه داشت.

کمک ها، حمایت ها و یارانه های مطبوعات در سال 1385 )میلیون ریال(

هزینه کلفعالیتعنوان فعالیت

70 هزار حمایت از مطبوعات از طریق پرداخت یارانه کاغذ روزنامه تولید داخل )یارانه(
82,000تن

حمایت از مطبوعات از طریق پرداخت یارانه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز کاغذ 
وارداتی مطبوعات )یارانه(

35 هزار 
170,000تن

63000-توزیع آگهی های دولتی به نشریات )سال 1384(
کمک به برگزاری همایش ها، گردهمایی ها، جشنواره ها و نمایشگاه های 

207,920 موردمطبوعاتی

8516,912 موردکمک به مؤسسات مراکز، انجمن ها، کانون ها و تشکل های صنفی مطبوعاتی

1014000 موردکمک به خبرگزاری های غیر دولتی

6700 موردکمک به آموزش های تخصصی مطبوعاتی

181840 موردحمایت از مطالعات، تحقیقات و انتشارات مطبوعات

435,293مجموع

منبع: )موسوی، 1386(
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بخش قابل توجهی از حمایت های دولت از مطبوعات در ذیل یارانه ها 
آن  تأثیر  و  دولتی  آگهی های  از  نباید  اما  دوم(  و  اول  )سطر  داشت  قرار 
برنامه چهارم توسعه، واحد  از اجرایی شدن  بود. پیش  بر روزنامه ها غافل 
سنجش یارانه به مطبوعات مقدار مصرف کاغذ بود. به عبارتی تیراژ و تعداد 
صفحات نشریات مالک اصلی توزیع یارانه بود. پس از سال 85 نیز مالک 
یارانه  توزیع  مالک  حالی  در  تیراژ  است.  نشریات  تیراژ  یارانه دهی  اصلی 
است که نظام کارآمدی برای راست آزمایی اظهارات مدیران نشریات )برگ 
اعالم وصول( وجود ندارد. درواقع هنگامی که شمارگان نشریات مالک توزیع 
یارانه باشد و نظام کارآمدی نیز برای سنجش اظهارات نباشد، باید انتظار 
گزارش های خالف  یارانه،  بیشترین  اخذ  برای  نشریات  مدیران  که  داشت 
واقعی ارائه کنند. نکته بعدی که از این جدول می توان فهم کرد این است 
که دولت دو رویه برای کمک به مطبوعات دارد؛ رویه یارانه دهی )دو ردیف 
اول( و رویه بودجه ای )ردیف های سوم به بعد(. این دو رویه پیش از 1385 
و بعدازآن کماکان در حال اجرا است. به تعبیر دیگر این دورویه تغییری 

نکرده است.
یکی از مالک های مهم سنجش اثرپذیری یارانه ها، بررسی همبستگی 
میان روند اعطای یارانه با روند تیراژ نشریات است. ازآنجاکه آمار شمارگان 
همان طور  دادیم.  ارائه  داده  دو  این  میان  رابطه  بود  دسترس  در  روزنامه 
که دو نمودار میزان حمایت و شمارگان نشان می دهد میان این دو داده 
ارتباط همسویی وجود ندارد. ضمن آن که باید گفت روند شمارگان نشریات 
از اواخر دهه 80 به بعد و همچنین در نیمه دهه 90 دارای رشدی منفی 
بوده است. درصورتی که روند اعطای یارانه در سال های بعدی هم به تقریب 

همانند دهه 80 بوده است.
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میزان حمایت از روزنامه ها )میلیون دالر(

نشریات  شمارگان  بر  مطبوعاتی  یارانه های  آن که  از  بیش  به عبارت دیگر 
تأثیرگذار باشد، عوامل دیگری اثرگذار بوده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که منابع یارانه ها محدود 
است و نمی تواند همسان با رشد تعداد نشریات افزایش یابد. بنابراین با افزایش 
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کاهش  نشریات  یارانه های  متوسط  دریافتی  میزان  کشور  نشریات  عناوین 
می یابد. در همین دوره 1370 تا 1384 به رغم کاهش یارانه های مطبوعاتی، 
هم تعداد روزنامه ها افزایش یافته و هم شمارگان روزنامه ها فزونی یافته است. 
بر اساس داده های آماری موجود باید گفت که حداقل در این دورۀ چندساله 
رابطه معکوسی میان یارانه با عناوین و شمارگان روزنامه ها برقرار بوده است. 
باید پذیرفت که با توجه به فاصله کم مقدار یارانه روزنامه ها با نشریات می توان 

این رابطه را به نشریات نیز تعمیم داد.
جدول مقایسه ای شمارگان و یارانه روزنامه ها از سال 1370 تا 1382

 شمارگانسال
)به میلیون(

 یارانه ارزی*
)میلیون دالر(

تعداد نشریات 
منتشره

تعداد 
روزنامه های 

منتشره
13701/50070-15

13711/30048-13

13721/25020-13

13731/20018-12

13741/15034-27

13751/65137 )40(64123

13761/80022 )25(76732

13772/10013 )18(85151

13781/80013 )20(92755

13791/90018 )26(97048

13802/40022 )25(124754

13812/70016 )23(126466

13822/70018 )25(141169

* عدد درون پرانتز نشان دهنده میزان یارانه برای کل نشریات است. 
منبع: برگرفته از آمارهای معاونت امور مطبوعاتی
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یارانه دهی پس از سال 1385
کل مبلغ پرداختی یارانه با تفکیک هریک از موارد، از سال 1392 تا سال 1394

جمع سال 94 سال 93 سال 92 یارانه )میلیون ریال(

1,451,942 619,865 434,476 397,601 نقدی

197,359 116,309 73,035 8,015 بیمه

596,845 186,866 234,265 175,714 آگهي هاي دولتي

94,461 94,461 - - طرح اشتراک نشریات

72,508 72,508 - - طرح نشریات برگشتی

6,430 - - 6،430 خبرگزاري و پایگاه های اطالع رسانی

2,419,545 1,090,009 741,776 587,760 مجموع

منبع: معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

یارانه ها  ارقام  و  آمار  که  کرد  تأکید  باید  داده ها  تحلیل  به  ورود  از  پیش 
با  امور مطبوعاتی  آمار مندرج در سایت معاونت  از یکسانی برخوردار نیست. 
آمارهای اخذشده در این تحقیق و همچنین آمار ارائه شدهارائه از سوی دفتر 
برنامه وبودجه وزارتخانه مشابه و یکسان نیست. این عدم یکسانی و نبود آمار 
دقیق بدون تردید در روند اجرای تحقیق ایجاد مشکل کرده است. حال با توجه 

به نکات بیان شده به شرح و توصیف جدول باال می پردازیم.
کل مبلغ یارانه مطبوعات در طول سه سال دویست وچهل ودو میلیارد تومان 
بوده است. در جدول زیر فراوانی نسبی هریک از موارد نشان داده  شده است. 
هم چنان که می بینید یارانه ی نقدی و آگهی های دولتی 85% از کل یارانه ها 
را پوشش  می دهند که در واقع یارانه هایی است که در سال های 85 تا 91 هم 
پرداخت می شده است. افزون بر نکات مطرح شده، یارانه خبرگزاری ها فقط تا 
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سال 92 ادامه داشت و به دالیلی این یارانه ادامه نیافت. نکته مهم آن است که 
یارانه های ذکرشده در قانون برنامه چهارم و پنجم و آیین نامه اجرایِی مصوب 
هیئت وزیران، یارانه های نقدی و اشتراک نشریات است. آگهی های دولتی نیز 
دارای قانون خاصی است؛ اما به صراحت در قانون به یارانه های بیمه و نشریات 
شمارگان  بر  نتوانسته  یارانه ها  این که  دیگر  نکته  است.  نشده  اشاره  برگشتی 
نشریات تأثیر مثبتی بگذارد. به عبارت دیگر به رغم افزایش یارانه های مطبوعاتی، 
شنیده ها حاکی از آن است که شمارگان نشریات در حداقل تعداد، طی سه دهه 
پیش، قرار دارند. درواقع می توان بیان کرد که رابطه میان یارانه و شمارگان 
نشریات هم در قبل از 1385 و هم در بعدازاین سال، رابطۀ معناداری نبوده 
بستگی  یارانه  تغییرات  به  نشریات  شمارگان  تغییرات  دیگر  تعبیر  به  است. 
نداشته است. روند صعودی یا نزولی یارانه ها در این سال ها هیچ تأثیری بر روند 

شمارگان نگذاشته است.

فراوانی شیوه های پرداخت یارانه ی مطبوعات

فراوانی نسبی فراوانی مطلق )میلیون ریال( موضوع یارانه

60 1,451,942 نقدی

8 197,359 بیمه

25 596,845 آگهي هاي دولتي

4 94,461 طرح اشتراک نشریات

2/98 72,508 طرح نشریات برگشتی

0/02 6,430 خبرگزاري و پایگاه های اطالع رسانی

100 2,419,545 جمع کل

منبع: محاسبات پژوهشگر
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روند پرداخت یارانه در این سه سال به صورت زیر است

کل مبلغ یارانه ی تخصیصی به تفکیک سال )از 92 تا 94(

جمع سال 94 سال 93 سال 92 سال اعطا
2,419,545 1,090,009 741,776 587,760 مبلغ یارانه )میلیون ریال(

روند اعطای یارانه در این سه سال صعودی بوده است در سال 93 مبلغ یارانه 
26% و در سال بعد 46% افزایش یافته است.

نقدیبیمهاشتراکخبرگزاری ها

سال 92 سال 93 سال 94

نشریات 
برگشتی

آگهی 
دولتی

درصد هریک از آیتم های یارانه

کل مبلغ یارانه تخصیصی به تفکیک سال )از 92 تا 94(
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تغییرات افزایشی یا کاهشی یارانه ها در طول سه سال  92 تا 94

سال 94 سال 93 نوع یارانه
%43 %9,3 نقدی
%59 %811 بیمه
%-20 %33,3 آگهي هاي دولتي

بیش ترین تغییرات افزایشی مربوط به یارانه ی بیمه بوده که تنها در سال 93 
بیش از 9 برابر )811%( شده است و در سال بعد 59% رشد کرده است. در سال 93 
یارانه ی نقدی 9% و در سال بعد 43% رشد داشته است. این در حالی است که در 
سال 93 آگهی های دولتی 33% و سال بعد احتماالً به دلیل مشکالت مالی دولت و 
کم شدن آگهی ها نسبت به سال پیش اش 20% افت داشته است. گرچه سال 1385، 
سال اول برنامه چهارم بود که نظاِم یارانۀ مطبوعات تغییر کرد و مبتنی بر آیین نامه 
جدید اعطای یارانه دارای روند و سازمان جدیدی شد؛ اما در هر دوره، دولت ها مبتنی 
بر نگرش و گرایش های خود تفاسیری از قانون ارائه داده و مبتنی بر آن تفاسیر 
اقدام به توزیع یارانه ها می کردند. هم چنان که می بینید در این دوره گذشته از ابداع 

یارانه های جدید، بیش ترین تغییرات رشدی را همین نوع یارانه ها داشته اند.
در ادامه به بررسی جداگانه هریک از موارد موضوع یارانه خواهیم پرداخت، اما 
پیش از آن باید به این نکته اشاره کنیم که اساساً یارانه ها در ایران به دو بخش 1( 
مطبوعات و 2( خوانندگان پرداخت می شود. البته از سال 85 به این سو تالش  بر 
این بوده که یارانه ها از سمت تولیدکننده به مصرف کننده انتقال یابد. در جدول زیر 
موارد پرداخت یارانه مطبوعات را بر اساس دریافت کننده ی آن خواهید یافت. ذکر 
این نکته الزم است که گرچه سوگیری سیاستی به سمت عمده کردن مصرف کننده 

در تخصیص یارانه بوده، همچنان سهم تولید بسیار بیش تر از مصرف است.
در این بخش ابتدا با توجه به آمارهای موجود درباره روند کلی یارانه ها نکاتی 
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بیان می شود و در ادامه درباره انواع یارانه های مطبوعاتی که هم اکنون به مطبوعات 
اعطا می شود توضیحاتی ارائه می شود. موضوع یارانه ها را نباید فقط به مباحث کلی 
خالصه کرد، بررسی نحوه توزیع یارانه و انواع یارانه های توزیعی نیز دارای اهمیت 
است. به همین دلیل در ادامه به انواع یارانه هایی می پردازیم که در دولت یازدهم به 
مطبوعات داده می شود. باید توجه داشت که یارانه نقدی از همان سال 1386 به 
مطبوعات داده می شد؛ اما یارانه های دیگر در همین چند سال اخیر به مجموعه 
یارانه ها افزوده شد. نکته دیگر این که حمایت های دولت به یارانه های مذکور بسنده 
نمی شود، اما برای جلوگیری از پراکندگی بحث، در این نوشتار فقط به مقوالت 

مرتبط با یارانه به معنای مصطلح و قانونی آن اشاره می شود.

الف( یارانه نقدی
مهم ترین و باالترین یارانه دولتی به مطبوعات از نظر مقدار ریالی، یارانه نقدی است. 
این نوع از یارانه که مبتنی بر برنامه چهارم توسعه است، از سال 1385 اجرایی شد. 
بر پایه مؤلفه های تدوین شده از سوی معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی1 هرساله 
حداقل در دو نوبت به مطبوعات یارانه پرداخت می شود. سازوکار و همچنین میزان 
پرداخت ها در سایت معاونت درج شده است. مخاطبان از اصول و منطق پرداخت ها 

و همچنین میزان پرداخت ها می توانند آگاه شوند.

مزیت ها
شوک ندادن به بازار

کارشناسان و فعاالن عرصه مطبوعات نسبت به پرداخت یارانه به سبک پیشین 
انتقادهای فراوانی داشتند. یکی از انتقادها چنین بیان می شد که توزیع یارانه 

1. برای اطالع بیشتر از مؤلفه های توزیع یارانه به سایت معاونت امور مطبوعات و اطالع رسانی مراجعه شود.
 http://press.farhang.gov.ir/fa/kb/
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فیلم(  و  زینک  کاغذ،  )حواله  پیشین  روش  در  می کند.  ایجاد شوک  بازار  در 
زمان ارائه حواله های وزارتخانه به مدیران مطبوعاتی، بازار از خود واکنش نشان 
از  نوع  این  افراد،  از  عده ای  برای  رانت  ایجاد  بر  عالوه  به همین دلیل  می داد. 
یارانه دهی منجر به بی ثباتی در بازار می شد. درصورتی که یارانه نقدی حداقِل 
تأثیر بر بازار را داشته است. به همین دلیل پس از تبدیل یارانه کاغذ به یارانه 

نقدی، واکنش های سینوسی بازار به مراتب کاهش یافت.

شفافیت
این نوع از یارانه ها دارای معیار باالیی از شفافیت نسبت به دیگر انواع یارانه ها 
بیان می شود.  یارانه به صورت شفاف  است. مالک ها، معیارها و ضرایب میزان 
)البته این شفافیت در همه دولت ها یکسان نبوده است( در یک زمان معین برای 
تمامی یارانه بگیران، یارانه واریز می شود. برخالف رویه پیشین که توزیع یارانه ها 
در یک بازه زمانی صورت می گرفت. طوالنی شدن زمان ارائه یارانه بر ارزش 
حواله یارانه تأثیر می گذاشت. معموالً حواله های ابتدایی دارای ارزش بیشتری 
از حواله های پایان دوره بودند. به همین دلیل کافی بود مدیرمسئول نشریه ای، 
چند روز زودتر از دیگر مدیران مسئول، حواله خود را دریافت کند. همین چند 
روز زودتر گرفتن حواله کاغذ، برابر با سود بیشتر بود. فراموش نشود که بخش 

قابل توجهی از حواله های کاغذ در بازار کاغذ به فروش می رسید.

ابتنای بر قانون
است.  هیئت وزیران  آیین نامه  و  توسعه  چهارم  برنامه  بر  مبتنی  نقدی  یارانه 
به دلیل دارا بودن این پشتوانه قانونی، یارانه بگیران دارای احساس امنیت نسبت 
پایداری  احساس  این  بر  مبتنی  یارانه ها هستند.  و مستمر  باثبات  دریافت  به 
را  نشریه  مالی  نظام  می توانند  مطبوعاتی  مدیران  که  است  یارانه ها  تداوم  و 
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از  نوع  این  بر  مبتنی  از مطبوعات  بخشی  دیگر  به سخن  کنند.  سازمان دهی 
یارانه - که دارای ثبات و تداوم است- چارچوب حساب های مالی خود را تنظیم 

می کنند.

معایب
عدم ثبات در نحوه پرداخت ها

تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که به رغم تأکید قانون بر پرداخت یارانه ها 
اما بخش وسیعی از توزیع یارانه ها مبتنی بر سیاست های دولت وقت تنظیم 
توزیع  نحوه  و  سازوکار  که  دارد  وجود  احتمال  این  به عبارت دیگر  می شود. 
از  نوع  این  در  بنابراین  یابد؛  تغییر  دولت ها  تغییر  با  همراه  نقدی  یارانه های 
یارانه ها همانند دیگر انواع آن ها، نقش دولت و مدیران اجرایی این حوزه بسیار 
به همین دلیل  دارد؛  را  آیین نامه ها  و  مقررات  تفسیر  توانایی  دولت  است.  مهم 
بسته به گرایش سیاسی یا اجتماعی دولت ها، میزان و نحوه توزیع یارانه ها تغییر 
می یابد. در واقع یکی از اشکال های موجود این است که قانون در ذیل دولت ها 
قرار دارد و ازاین رو دولت ها قدرت باالیی برای تفسیر قانون مبتنی بر تمایالت 

و گرایش های سیاسی خود دارند.

وابستگی مطبوعات به یارانه دولتی
مدیران  نگرش  بر  جدی  آسیب  به  نقدی  یارانه های  شدن  مستمر  و  قانونی 
مطبوعاتی منجر شده است. مدیران مطبوعاتی با این باور به فعالیت خود ادامه 
می دهند که یارانه یک حق همیشگی و بدون گسست است که دولت ها موظف 
به پرداخت هستند. ازاین رو همیشه نگاه اصلی خود را به دولت به مثابه صندوق 
مالی، معطوف می کنند. درواقع نظام یارانه دهی بن مایۀ ساختار مطبوعات ایران 
بوده است. این ساختار نسبِت دولت با مطبوعات را به مثابه نسبِت صندوق مالی 
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با اعضا تبدیل کرده است. اعضایی که هرچند ماهی از این صندوق کمک مالی 
بپذیرند.  را هم  باید شروطی  این کمک  برای دریافت  البته  دریافت می کنند. 
بر خود فرض  و دولت  عائله دولت هستند  به مثابه  این ساختار  مطبوعات در 
رسمی  هنجارهای  و  قواعد  بر  مبتنی  عمومی  بودجه  از  آن ها  به  که  می داند 
یارانه بپردازد. در این ساختار استقالل حرفه ای مطبوعات دچار خدشه می شود. 
محافظه کاری بیش ازحد پذیرفته می شود و ریسک پذیری که یکی از پایه های 

فعالیت مطبوعاتی است دچار چالش نظری و عملی می شود.

ناکارآمدی به دلیل انحراف از توزیع عادالنه
ضرایب کیفی، تیراژ و نظام بازرسی مؤلفه های اصلی توزیع یارانه نقدی است. 
از این میان عامل ضرایب کیفی همیشه محل اختالف بوده است. به ویژه آن که 
نمایندگان دولت در تمامی زمان ها دست باال در تعیین این عامل و در نهایت در 
تصمیم گیری ها داشته اند. این نوع از دخالت های دولت همواره بر میزان کارایی 
سرانه  افزایش  در  را  یارانه دهی  اهداف  چنانچه  می گذارد.  منفی  تأثیر  یارانه 
مطالعه، اصالح بازار و رونق اقتصاد مطبوعات بدانیم؛ ضرایب کیفی می تواند در 

برهه هایی در مسیری متفاوت با این اهداف حرکت کند.

انحراف از اهداف برنامه
از  یارانه دهی  تغییر  در  باید  را  یارانه  سازمان  تغییر  از  برنامه  هدف  مهم ترین 
عرضه محوری به تقاضامحوری دانست. از منظر تدوین کنندگان برنامه چهارم، 
توزیع یارانه به سبک پیشین منجر به توزیع بودجه عمومی و به تبع آن امکان 
انتشار به عالوه افزایش تیراژ صوری نشریات، بدون در نظر گرفتن نیاز و عالقه 
را  تیراژ مجله اش  میزان  بود مدیر مجله  کافی  به همین دلیل  مخاطب می شد. 
اعالم کند. دولت بدون تحلیل انتشار مجله از منظر مصرف، میزان یارانه را بر 
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اساس مؤلفه های تعیین شده، به ویژه تیراژ، محاسبه و پرداخت می کرد. هدف از 
تغییر سازمان یارانه دهی، تغییر سیاست ها از منظر تولیِد صرف )عرضه محوری( 
یارانه  توزیع  این معنا که مؤلفه مصرف در  به  بود.  )تقاضامحوری(  به مصرف 
افزایش مصرف  به  منجر  اتخاذ چنین سیاست هایی  که حاصل  محاسبه شود 

فرهنگی شود.
درصورتی که تغییر نظام یارانه دهی در مطبوعات از یارانه کاغذ به یارانه نقدی 
منجر به تغییر سیاست از تقاضامحور به مصرف محور نشده است. با ابراز تأسف 
باید گفت که نظام کنونی یارانه دهی تفاوت چندانی با نظام پیشین نداشته است. 
کماکان نظام یارانه ای مطبوعات مبتنی بر تقاضامحوری است. به عبارت دیگر می توان 
با اغماض گفت که تغییرات صورت گرفته، تغییرات صوری بوده و یارانه نقدی نیز 

کماکان دارای همان ایرادهای نظام یارانه ای پیشین است.

عرضه محوری
یارانه  دریافت کننده  است.  مصرف کننده  نه  و  تولیدکننده  نقدی  یارانه  مخاطب 
مدیران مطبوعاتی هستند. یارانه های عرضه محور همیشه امکان انحراف را داشته 
است. به این معنا که این نوع یارانه دهی، می تواند در مسیرهای انحرافی هزینه شود. 
بسیار شنیده  شده است که یارانه ها در مطبوعات هزینه نمی شود. شماری از مدیران 
با یارانه های  مطبوعات، به ویژه آنانی که نشریه یا روزنامه خود را اجاره داده اند، 
دریافتی درصدد سرمایه گذاری در بخش های دیگر هستند. به تعبیر دیگر این نوع از 

یارانه دهی امکان هزینه کرد در فضایی غیر از مطبوعات را دارد.

یارانه و فرصت برابر
یکی از اهداف یارانه دهی افزایش احساس عدالت و توزیع برابر امکانات است؛ 
سراسری  نشریات  میان  یارانه دهی  فاصله  ثابت ماندن  نشان دهنده  آمارها  اما 
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)به ویژه تهران( با نشریات غیر سراسری به ویژه در میان روزنامه ها است. جدول 
با  زیر نشان دهنده آن است که فاصله یارانه های اعطایی به روزنامه سراسری 
روزنامه های غیر سراسری کماکان ثابت مانده است. معنای این فاصله پایدار آن 
است که با ادامه سیاست های موجود امکان رشد قابل توجهی برای روزنامه های 
این گونه  بتوان  نیست. شاید  فراهم  نزدیک  آینده ای  در  غیر سراسری حداقل 
کم برخوردار  موضوعات  حکم  در  سراسری  غیر  روزنامه های  که  کرد  بیان 
روند  ادامه  هستند.  برخوردار  موضوعات  حکم  در  سراسری  روزنامه های  و 
سیاست های کنونِی یارانه دهی نمی تواند فاصله قلمرویِی نشریات کم برخوردار 

را با نشریات برخوردار کاهش دهد.

جدول یارانه های روزنامه های سراسری غیر سراسری )میلیون ریال(

مجموعغیر سراسریسراسریسال

13846/806/000680/0007/486/000 ارزی
138511/043/136700/00011/743/136 ارزی

1386204/62618/182222/808

1387198/67727/772226/449

1388176/22019/806196/026

1389160/75115/560176/311

1390160/58817/980178/568

139177/29113/18590/476

1392110/76823/753134/521
1/088/921136/2381/225/159مجموع

منبع: سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی
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نمودار خطی یارانه های روزنامه های سراسری و غیر سراسری )میلیون ریال(

ب( یارانه اشتراک
این نوع یارانه دهی بر اساس تصمیم معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی از 
سال 1393 اجرایی شد. در آیین نامه اجرایی هیئت دولت )ماده 12( اشاره  شده 
که 10 درصد از یارانه در بخش اشتراک نشریات قابل مصرف است. در سایت 
معاونت مزبور نحوه ثبت نام، نام و مشخصات شرکت های توزیع و چگونگی روند 

کار همراه با گزارش های نوبه ای مرتبط با این یارانه درج شده است.

جدول 11 ماهه یارانه ویژه طرح اشتراک به جز اسفندماه در سال 1394 )به ریال(1

مجموعزمستانپاییزتابستانبهارفصل

1,329,981,92412,802,214,01739,778,186,93740,550,704,95794,461,087,835یارانه اشتراک

منبع: سایت معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی

اگر  است.  اشتراک  طرح  در  یارانه  اعطای  افزایشی  روند  نشان دهنده  آمار 
نشریات در بهار سال 94 بیش از 100 میلیون تومان دریافت کردند؛ میزان 

1. الزم به ذکر است که اعداد این جدول تا حدودی با اعداد سایت معاونت امور مطبوعاتی متفاوت 
است، اما نکته مهم آن است که تفاوتی در تحلیل ندارد.

سراسری
غیرسراسری
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اسفندماه(  محاسبه  )بدون  زمستان  در  طرح  این  مشمول  نشریات  دریافتی 
نیز بیش  این طرح  تومان رسیده است. مجموع هزینه  از 4 میلیارد  به بیش 
نخست  ارقام  این  افزایش  است.  بوده  تومان  میلیون  و چهارصد  میلیارد   9 از 
نشان دهنده افزایش تعداد نشریات مشمول این طرح در پایان سال 94 است 
و همچنین افزایش میزان دریافتی هر یک از نشریات مشمول این طرح است.

مزیت ها
افزایش اشتراک نشریات به مثابه افزایش درآمد ثابت

یکی از منابع قابل اعتماد نشریات، اشتراک نشریات است. این نوع از فروش 
نشریه همیشه برای نشریات مطلوبیت داشته است؛ چراکه نشان دهنده تیراژ 
پایه ای و مستمر نشریه است. بدیهی است به میزان اشتراک نشریه،  و درآمد 
می توان از قدرت حرفه ای و مالی نشریه سخن گفت. کمک به اشتراک نشریات 

مثابه کمک به درآمدهای پایدار نشریات محسوب می شود.

یارانه به مصرف کنندگان
به صورت  نشریه  مصرف کننده  و  تولیدکننده  واقع  در  یارانه  نوع  این  مخاطب 
دریافت  مصرف کننده،  هزینه های  کاهش  نشریه ضمن  اشتراک  است.  توأمان 

نشریه را نیز تسهیل می کند )ارسال نشریه به مشترکین(.

کمک به نظام توزیع
اشتراک نشریات در وضعیت کنونی که نظام توزیع مناسبی وجود ندارد )به ویژه 
در شهرهای کوچک( عاملی برای توزیع مناسب نشریات به حساب می آید. توجه 
یافت  نیز  مطبوعاتی  دکه  شهرها  از  شماری  در  که  است  مهم  نکته  این  به 

نمی شود.
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معایب
فراگیر نبودن

این طرح تمامی نشریات را شامل نمی شود. عدم فراگیری نشریات منجر به کاهش 
اعتماد نشریات به این طرح شده است. با مطالعه جداول مندرج در سایت معاونت 
مطبوعاتی می توان اذعان کرد که نشریات کم تیراژ به این نوع از یارانه بیشتر اقبال دارند.

ایجاد شرکت های توزیع
نحوه ایجاد شرکت های توزیع در شرایط انحصاری صورت گرفته است. فرصت برابر برای 
متقاضیان وجود نداشته است. به تعبیری می توان در اینجا از مفهوم رانت استفاده کرد.

نظام توزیع ناسالم، نبود مخاطبان واقعی
درباره  واقعی  غیر  و  صوری  به صورت  مواقع  از  بعضی  در  توزیع  شرکت های 
نیز  سازمان یافته ای  راست آزمایی  نظام  می دهند.  آمار  )مشترکین(  مخاطبان 

برای نظارت بر گزارش های شرکت های توزیع وجود ندارد.

امکان توافق پنهانی میان شرکت های توزیع و نشریات
نوعی  مواقع  از  شماری  در  می دهند  نشریات  را  هزینه  درصد   50 ازآنجاکه 
همکاری میان نشریات مزبور و شرکت های توزیع صورت می گیرد. توافق این 
دو عنصر منجر به گزارش های غیر واقعی و در نهایت دریافت نابه جای یارانه و 

تقسیم آن میان این دو عنصر می شود.

امکان فساد و رانت در سه حوزه دولتی، واسطه ای و نشریات
به دلیل خألهای بسیاری که در نظام فعلی توزیع این نوع از یارانه وجود دارد 
امکان فساد در حوزه دولتی به همراه دو حوزه واسطه ای )شرکت های توزیع( و 
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نشریات وجود دارد. توجه به این نکته ضروری است که شرکت های توزیع را 
مدیران دولتی انتخاب و یا تائید می کنند.

اقبال نشریات کم تیراژ
این طرح با اقبال نشریات کم تیراژ مواجه شده است. نشریات پر تیراژ چندان 
تمایلی به بهره مندی از این طرح ندارند. این که چرا نشریات پر تیراژ تمایلی به 
استفاده از این نوع یارانه ندارند جای تأمل دارد. از سوی دیگر نشریات کم تیراژ 

و گمنام تمایل بیشتری نسبت به بهره مندی از این طرح دارند.
در مجموع باید گفت که این نوع از یارانه دهی به دلیل ظرفیت باالی فساد، 
مخاطب  ایجاد  در  توانایی  همچنین  و  واقعی  مخاطب  در جذب  توانایی  عدم 
کاذب، به صورت واقعی و عملیاتی نتوانسته است اوالً منجر به افزایش مخاطب 
)افزایش سرانه مطالعه( و ثانیاً بهبود و رونق اقتصاد نشریات شود. درواقع باید 
گفت که رویه انتخاب شده نتوانسته است اهداف اصلی این نوع از یارانه دهی 

)رونق اقتصاد نشریه، افزایش مطالعه و مصرف نشریه( را تأمین کند.

ج( یارانه بیمه
این نوع از یارانه از سال 1392 اجرایی شده است. هدف از اجرایی کردن یارانه 
بیمه روزنامه نگاران ایجاد ثبات و امنیت شغلی است. یکی از مشکالت قدیمی و 
همیشگی روزنامه نگاران عدم ثبات شغلی و وجود بیکاری های نوبه ای بوده است. 
شماری از روزنامه نگاران به دلیل تعطیلی، توقیف یا اخراج از نشریه برای مدتی 
بیکار می شوند. این روزنامه نگاران تا زمانی که در نشریه جدیدی مشغول به کار 
نشده اند، بیکار می باشند. مشکل دیگری که در شغل روزنامه نگاری وجود دارد 
بازنشستگی استفاده  از مزایای  بیمه نمی توانند  به دلیل نداشتن  این است که 
کنند. درواقع روزنامه نگاری در ایران هم شغلی با ضریب امنیت شغلی پایین و 
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هم بدون دوره بازنشستگی است. طرح ایجاد یارانه بیمه در واقع درصدد رفع 
این دو مشکل بوده است.

معایب
نبود پشتوانه کارشناسی دقیق

ازآنجاکه طرح مزبور بدون پشتوانه کارشناسی دقیق اجرایی شد در مرحله عمل 
با تبعات منفی بسیاری مواجه شد و حتی زمزمه هایی مبنی بر توقف طرح نیز 

مطرح شد.

نبود پشتوانه قانونی
به خالف یارانه نقدی و اشتراک که در آیین نامه هیئت وزیران به آن اشاره شده 
است، برداشت دولت از بودجه یارانه برای تأمین بیمه روزنامه نگاران وجه قانونی 
ندارد. حداقل آن که به صورت صریح درباره این نوع از یارانه دهی در آیین نامه 

سخنی نیامده است.

نبود آمار دقیق
و  روزنامه نگاری  عرصه  فعاالن  از  دقیق  آمار  نبود  این طرح  از مشکالت  یکی 
خبرگزاری است. آمارها همیشه مبنای برنامه ریزی و سازمان دهی هستند. در 
بسیار کاهش  اثربخش  و  امکان طراحی دقیق  ایرانی  روزنامه نگاران  آمار  نبود 

می یابد.

بیکار شدن بخشی از روزنامه نگاران
اجرایی و الزامی شدن بیمه روزنامه نگاران در شماری از مؤسسات مطبوعاتی 
و نشریات منجر به بیکار شدن بخشی از روزنامه نگاران شد. همانند بنگاه های 
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کوچک اقتصادی که تمایل به بیمه شدن کارگران خود ندارند شماری از روزنامه 
و نشریات نیز با توجیه اقتصادی نبودن حرفه مطبوعاتی تمایلی به بیمه کردن 
روزنامه نگاران ندارند. در شماری از روزنامه ها و نشریات مشاهده شده که برای 
فرار از بیمه کردن روزنامه نگاران با آنان قراردادهای کوتاه مدت منعقد می کنند 
و تقریباً در تمام موارد روزنامه نگار حداکثر پس از دو دوره قرارداد کوتاه مدت 

مجبور به ترک کار می شود.

بیمه گذاری کاذب
از  مطبوعاتی، شماری  مدیران  برای  این طرح  مالی  و  تبعات حقوقی  به دلیل 
مدیران مزبور اقدام به معرفی افراد غیر مطبوعاتی به عنوان روزنامه نگار می کنند. 
با این اقدام مدیران مطبوعاتی سهم 50 درصدی ارشاد را بدون داشتن نیرویی 

صاحب می شوند.

فراگیر نبودن
از  میزان  این  و  را شامل می شود  روزنامه نگاران  بیمه حدود 10 درصد  یارانه 
فراگیری اساساً نمی تواند اهداف این طرح را تأمین کند. عدم امکان فراگیری 
این طرح نیز یکی از مشکالتی است که طراحان این نوع از یارانه دهی درباره 

آن پیش بینی نکرده اند.

یارانه دهی به روزنامه نگاران عمومی و دولتی
اساساً یارانه دهی با این هدف سامان یافته است که نشریات و فعاالن مطبوعاتی 
بخش غیر دولتی را زیر پوشش قرار دهد درصورتی که بسیاری از بهره مندان 
این نوع از یارانه روزنامه نگاران نشریات )به ویژه سایت ها و خبرگزاری ها( عمومی 

و دولتی هستند.
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عدم امکان راست آزمایی
وجود  بیمه  یارانه  دریافت  برای  شده  معرفی  افراد  دقیق  راست آزمایی  امکان 
را  مشمول  افراد  آماری  صحت  میزان  نتوانسته  موجود  سازوکارهای  ندارد. 
افزایش دهد. برای مثال بخشی از فعاالن رسانه ای در فضای مجازی و همچنین 
اعضای خبرگزاری ها نیز مشمول این طرح شده اند که شفافیت آماری در دو 

عرصه بسیار پایین است.

تداخل وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با دیگر نهادهای دولتی و عمومی
اجرایی شدن این نوع از یارانه دهی منجر به تداخل وظایف معاونت مطبوعاتی و 
صندوق حمایت از نویسندگان از یک سو و وزارت کار و امور اجتماعی از سوی دیگر 
شده است. همچنین باید اذعان داشت که وظایف اجرایِی بسیاری بر معاونت مزبور 
برای اجرای این طرح افزوده شده است که با محدودیت های ساختاری و منابع 
انسانی وزارتخانه همسان نیست. این نوع از یارانه ها معطوف به نظام شغلی است. 
به عبارت دیگر یارانه بیمه درصدد اصالح نظام شغلی و نه نظام حرفه ای روزنامه نگاری 
است. اگر بپذیریم که مهم ترین اشکال روزنامه نگاری کنونی ایران نبود نظام حرفه ای 
است آنگاه باید پذیرفت که سازوکار کنونی این نوع از یارانه دهی متناسب با رفع 

موانع روزنامه نگاری حرفه ای تنظیم نشده است.

د( یارانه برگشتی
از یارانه دهی که از سال 1394 اجرایی شده،  از اجرایی شدن این نوع  هدف 
افزایش سرانه مطالعه عنوان شده است. بر اساس آیین نامه درج شده در سایت 
معاونت امور مطبوعاتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وفق ضوابطی بخشی 
مکان های  در  رایگان  به صورت  و  را خریداری  نشریات  برگشتی  نسخه های  از 

عمومی توزیع می کند.
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مزیت ها
کمک به اقتصاد مطبوعات

با توجه به کاهش مخاطبان مطبوعات و کاهش تیراژ نشریات کشور، این طرح 
می تواند بخشی از هزینه های مطبوعات را جبران کند. در واقع با یارانه برگشتی 
به چرخه اقتصاد نشریات کمک می شود. طرح برگشتی نشریات این امکان را 
باز  دوباره  مطبوعات،  دکه های  از  جمع آوری شده  نشریات  که  می کند  فراهم 
توزیع شوند و پیش از آن که به خمیر کاغذ تبدیل شوند، امکان دوباره دیده 

شدن را فراهم می کند.

گسترش فرهنگ مطالعه
هدف از اجرای این نوع از یارانه دهی افزایش سرانه مطالعه و گسترش فرهنگ مطالعه 
به ویژه در اماکن عمومی است. بسیاری از افراد در ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، 

البی های هتل و... می توانند اوقات فراغت خود را با مطالعه مجالت سپری کنند.

مکمل نظام توزیع
نظام توزیع موجود توانایی اندکی برای توزیع فراگیر و بهینه تمامی نشریات 
دارد. این طرح می تواند به عنوان مکمل نظام توزیع نشریات محسوب شود. در 
واقع طرح نشریات برگشتی اماکن باز توزیع نشریات را در خارج نظام توزیع 

کنونی فراهم می کند.

معایب
نبود نظام شفاف پرداخت یارانه

این طرح همانند طرح اشتراک، دارای نقاط کوری است که میزان کارایی و 
اثربخشی طرح را با ابهام روبرو کرده است.
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ایجاد زمینه فساد یارانه ای
به دلیل عدم شفافیت در اجرای طرح، زمینه فساد یارانه ای فراهم شده است. 
این فساد را می توان در دو نقطه دولت و نشریات دانست. توافق پنهانی میان 
مدیران مطبوعات و مدیران دولتی می تواند جهت و میزان یارانه ها را از مسیر 

حقیقی و صحیح آن منحرف کند.

یارانه به نشریات غیر مؤثر
این نوع از یارانه دهی بیشتر برای نشریات کم تأثیرگذار یا غیر مؤثر بوده است. 
نشریات  اغلب  که  دارد  این  از  نشان  مطبوعاتی  امور  معاونت  سایت  بررسی 
مشمول این یارانه، نشریات غیر مؤثر هستند. توزیع مجدد این نوع از نشریه 
اگرچه برای نشریات از منظر اقتصادی مفید است؛ اما نمی توان با اطمینان از 

مفید بودن توزیع مجدد این نوع نشریات برای مخاطبان سخن گفت.

نائل نشدن به اهداف
اهداف  به  یارانه های برگشتی  باورند که  این  بر  از مدیران مطبوعاتی  بسیاری 
خود نائل نشده است. به واقع میزان سرانه مطالعه تأثیری از اجرای این طرح 
نگرفته است. البته نباید از درآمدهای نشریات حاصل از اجرای این طرح غافل 
شد. به هرحال این طرح نیز مانند اکثر یارانه های دولتی بیش از آن که معطوف 
به مصرف باشد معطوف به عرضه است؛ یعنی یارانه به تولیدکننده خارج این که 
باشد  داشته  موافقت  مصرف کنندگان  تقاضای  با  چقدر  شده  تولید  محصول 

پرداخت می شود.



بخش چهارم
نتیجه گیری
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کتاب
تا نشان دهیم که 1( پرداخت  بررسی سعی کردیم  این  اول و دوم  در فصل 
بسیاری  هزینه های  و  نیست  مطلوب  امری  فرهنگ  اقتصاد  منظر  از  یارانه  ای 
دربردارد و 2( نقاط ضعف نظام یارانه دهی بخش فرهنگ کدام اند و در ترکیب 
و پیوند با سایر مسائل چگونه دیرپا خواهند ماند. در اساس از منظر این تحقیق 
پاسِخ پرسش سوم یعنی »شیوه  های جایگزین برای پرداخت یارانه کدام اند؟« 
به طور ضمنی در پاسخ های نخست آمده است. به عبارت دیگر به نظر نمی رسد با 
تغییر شیوه ی پرداخت یارانه، وضعیت اقتصادی نشر بهتر شود و یا هزینه های 
اقتصاد  منظر  از  بااینکه  پیداست  آنچه  برود.  میان  از  یارانه  پرداخت  از  ناشی 
فرهنگ، پرداخت یارانه اثربخش نیست، اما اراده ی معطوف به حذف این یارانه 
چه در بدنه ی دولت و چه در بدنه ی صنعت نشر کتاب وجود ندارد و آن چه 
باقی می ماند، تغییر مسیر پرداخت یارانه هاست به وجهی که کم ترین مشکالت 

را داشته باشد.
نشان  باشد،  دولت  یارانه ی  محتاج  هنوز  سابقه  با سی سال  ناشری  وقتی 
از 1( نداشتن برنامه  برای مدت زمان پرداخت یارانه و 2( بی تأثیری پرداخت 
یارانه در استقالل یابی مالی ناشران است. در سایر کشورها اگر یارانه مستقیم 
پرداخت  دریافت  سنوات  برحسب  نزولی  روند  یک  با  و  برابر  به صورت  باشد ، 
می شود. این که یارانه ی کتاب در کشور ما به صورت دائم پرداخت شده، موضوع 
رفتاری  اقتصاد  در   Rules versus Discretion صالحدید«  برابر  در  »قاعده 
رساندن  حداقل  به  برای  سیاست گذاران  بحث،  این  مطابق  می آورد.  فرایاد  را 
برنامه ریزی می کنند،  برایش  اشتباهات و پیش بینی پذیر ساختن محیطی که 
 بایستی یک قاعده ی مشخِص از پیش اعالم شده داشته باشند که در شرایط 
دولت ها  تغییر  با  و  باشد  اقتضایی  سیاست گذاری  اگر  نکند.  تغییر  مختلف، 
طریق  از  رفتار  تنظیم  فرصت  کند،  تغییر  سیاست  دیگری  موضوع  هر  یا  و 
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از میان می رود و منجر به اعمال سیاست هایی پرهزینه، کم اثر و  تکرار عمل 
تشویق کننده رانت جویی خواهد شد. در اساس،  افزایش اعتبار سیاست گذاری 
و بهبود اثربخشی سیاست، منوط به استفاده از قواعد ساده )همه فهم( به جای 
سیاست های اختیاری و صالحدیدی است. یکی از دالیل موفقیت سیاست های 
یارانه ای در کشورهای توسعه یافته، وجود قاعده های غیرپیچیده1، اجرای بدون 
اهمال آن و پرهیز از اعمال اقتضایی و بدعت بوده است2. پیشنهاد می شود یارانه 
در بلندمدت تابعی معکوس از رتبه ناشر در میان صنف خود باشد. به این معنی 
که با افزایش سابقه، از میزان یارانه ی وی کاسته شود و بعد از چندین سال به 
صفر برسد. با این کار به مصرف کنندگان هم این فرصت و امتیاز داده می شود 

که با خرید خودشان تعیین  کنند که کدام ناشر در بازار باقی بماند.
دائمی بودن پرداخت یارانه دو نکته ی دیگر هم دارد، نخست این که ممکن 
است مطابق با هدف پرداخت یارانه )رفع شکست بازار( ناشری دیگر به یارانه 
احتیاج نداشته باشد و کسب وکار بهتری نسبت به همگنان برای خود دست وپا 
کرده باشد، با پرداخت یارانه به او در واقع منابع عمومی )بیت المال( را تلف 
کرده ایم و فرصت بهبود برای دیگرانی که محتاج بوده اند را از ایشان گرفته ایم. 
این نکته شاید برای مطبوعات که رقم پرداختی به آن ها باالتر است مصداق 
بیش تری داشته باشد. نکته دوم این که دائمی بودن به معنی نگاه داشتن اندازه ی 
بودجه ی تخصیصی است. بارها در مصاحبه با مسئوالن وزارتخانه مطرح شد که 

نیز تحمیل می کند. در کشور ما هم که   1. پیچیدگی بیش تر، هزینه های نظارت بیش تری را 
زیرساختارها توسعه نیافته، ممکن است سازمان های نظارتی آن قدر بزرگ  شوند که بخش عمده ی 
از بودجه  را به خود اختصاص دهند و در عمل امکان رسیدن به هدف مفروض با باقی بودجه 

میسر نباشد و یا سازمان های نظارتی با تعریف صالحدیدی خود منجر به ایجاد رانت شوند.
2. پرداخت یارانه در کشور با تغییر دولت ها دگرگون می شود. در همین دولت اخیر چه در بخش کتاب 
)با طرح های عیدانه  و تابستانه کتاب( و چه در بخش مطبوعات با یارانه ی اشتراک و ... صالحدیدی 

عمل شده است. 
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در صورت قطع شدن یارانه بودجه ها به خزانه برگشت می خورد و موقعیت مالی 
وزارتخانه تضعیف می شود. به نظر می رسد، ترس از دست دادن بودجه، شیوه ی 
هزینه کرد منابع را ناکارآمد کرده است. این سخن درستی نیست؛ چراکه در 
این  از  ناشران( که می توانند  ناشران فراوان دیگری هستند )ر. ک آمار  عمل 
بودجه به شیوه ای مناسب تر بهره ببرند و این که می توان بودجه را صرف توسعه ی 
زیرساختار ها بکنند1. بخشی از منابع پرداخت یارانه را می توان به جانشین های 
اقتصادی آن نظیر تأمین بخشی از جایزه های خصوصی و کمک به باشگاه های 
کتاب و گروه های مطالعه تخصیص داد. باشگاه های کتاب و گروه های مطالعه 
 . )Rightscom, 2004: 137( ساالنه 24 میلیون جلد کتاب را در بریتانیا می فروشند
ممکن است در ابتدا به نظر برسد باشگاه ها کسب وکار کتاب فروشی ها را تهدید 
کنند، اما ازآنجایی که بیش تر مردم کشور در شهرستان های فاقد کتاب فروشی 
مناسب هستند؛ می توانند از خدمات این باشگاه ها استفاده کنند و از طرف دیگر 
بازار بوده  حداکثر سهم فروش کتاب توسط این باشگاه ها بنا به تجربه %20 
است و کتاب فروشی های ما برای 80 درصد باقی کم هستند. ازآنجایی که کتاب 
کاالی تجربی است و تنوع بی پایان دارد وجود باشگاه ها واجد نوعی اثر راحتی 
است.  برای خوانندگان  مبادله  هزینه های  و کم شدن   Convenience effect

چراکه مردم به توصیه ی دیگران توجه می کنند. کیفیت کاال را از دهان دیگران 
می شنوند، از سالیق افراد مطلع آگاه می شوند و انتخاب مابین کتاب های مشابه 

برایشان ساده می شود.

1. شاید این ایراد هم وارد باشد که قوانین به ما اجازه ی تغییر محل هزینه کرد را نمی دهد اما طی 
همین بررسی متوجه شدیم که در عمل این کار امکان پذیر است چراکه در قانون محل و نوع 
هزینه کرد مشخص است )در قالب اعطای بن(  اما شیوه ی هزینه کرد آن تغییر کرده و به سمت 

موارد دیگری رفته است. 
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پیشنهاد کلی
به  • یارانه  پرداخت  مسیر  تغییر  برای  که  کاری  مهم ترین  می رسد  به نظر 

در  آن  صرف  و  مستقیم  یارانه ی  پرداخت  تعطیل  داد،  انجام  می توان  کتاب 
زیرساختارهای صنعت نشر است. زیرساختارها را می توان به تبعیت از گریمسی 
و لویس، به دو دسته اقتصادی و اجتماعی و دو زیر بخش نرم و سخت تقسیم 
مدرِن  کتاب  خانه های  ساخت   .(Grimsey & Lewis, 2004: 21-23) کرد 
با  کتاب فروشی  تأسیس  از  حمایت  اقتصادِی سخت،  دسته ی  به  چندمنظوره 
تخصیص کاربری فرهنگی1 و معافیت های مالیاتی و نیز حمایت های صادراتی از 
ناشران خصوصی برای تجارت کتاب با سایر کشورهای فارسی زبان، به دسته ی 
اقتصادی نرم، سهل گیرِی ممیزی و اجرای قانون کپی رایت زیرساختار اجتماعی 
از نویسنده و  ارتقای بیمه ی اجتماعی مشاغل وابسته به نشر کتاب  سخت و 

مترجم تا چاپچی، توسعه ی زیرساختار اجتماعی نرم محسوب می شود.
باید  است  نمایشگاهی  یارانه های  که  شیوه  پریارانه  ترین  مسیر  این  در 
به صورت تدریجی و پلکانی - مثاًل 10 ساله - حذف شود و بر اساس »آمایش 
یابد.  نرم هر استان تخصیص  به زیرساختارهای سخت و  سرزمینی فرهنگ« 
این تخصیص باید خصوصیات عام بودن، شفاف بودن و نظارت پذیر بودن را در 

خود داشته باشد.
برق(،    و  نیرو )آب  با سایر دستگاه ها نظیر شهرداری ها، وزارت  تعامل  با 

سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و... به بستر حمایت های حقوقی 
و مالِی تأسیس کتاب فروشی در تمام مناطق کشور توجه ویژه شود.

درصدی     2 سرانه ی  و  یافته  کاهش  مصرف  و  تولید  به  یارانه  پرداخت 
آفرینش گران طی یک دوره ی مشخص تا 15% افزایش یابد.

1. در سال 85 اتحادیه ی ناشران و کتاب فروشان تهران طرحی را در این زمینه ارائه کرد که 
پس از سال ها هم چنان معوق مانده است.
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بخشی از یارانه صرف کمک به جوایز خصوصی کتاب شود.  
ناشران کمک درسی از چرخه ی دریافت یارانه حذف شوند.  
خرید کتاب از ناشران دولتی متوقف شود.  
بخشی از یارانه ها به تقویت سنت نقد کتاب اختصاص یابد.  
بخشی از یارانه ها به حمایت از باشگاه های کتاب اختصاص یابد.  
بخشی از یارانه ها صرف حمایت از تشکیل انجمن های تحصیل داری کتاب شود.  
در تعامل با رسانه های ملی امکان تبلیغ انواع کتاب ها فراهم شود.  
سهم بیش تری از یارانه به آفرینش گران پرداخت  شود.  

مطبوعات
برای این که بتوان درباره نظام یارانه دهی در مطبوعات سخن دقیق تری بیان 
تحلیل  دوگانه  ارتباط  یک  در  را  یارانه ای  نظام  باید  که  می رسد  به نظر  کرد 
ارتباط کلیت  ارتباط نخست مربوط به درون نظام یارانه ای است؛ یعنی  کرد. 
نظام یارانه ای )ساختار، اهداف، چشم انداز و راهبرد، منابع یارانه، نظام حقوقی 
یارانه، نظام اجرایی و نظارت یارانه( با یارانه های موضوعی یا تفکیکی )همانند 
هرازگاهی  که  و...(  برگشتی  یارانه  بیمه،  یارانه  اشتراک،  یارانه  نقدی،  یارانه 
را  یارانه  از کل  بخشی  اعتمادش  مورد  گروه  یا  تشخیص خود  به  بنا  مدیری 
ارتباط دوم  اختصاص می دهد.  )یارانه های فرعی(  یارانه های مزبور  از  به یکی 
نهاد مطبوعات )سیاست، شرایط کالن  بر  تأثیرگذار  بیرونی  به عوامل  مربوط 
محیطی، نظام حرفه ای روزنامه نگاری و سرانه مطالعه مخاطب( با نظام یارانه 
است. تحلیل برآمده از ترکیب این دو ارتباط به نظر می رسد دارای جامعیت 
قابل تأملی برای بررسی میزان اثربخشی و آسیب پذیری نظام یارانه است. نتایج 
برآمده از این تحلیل می تواند ضمن بیان نقاط بحرانی نظام یارانه دهی موجود، 

راهکار قابل قبولی برای آینده نظام یارانه دهی را ارائه دهد.
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بنابراین در این رویکرد تحلیلی، نظام یارانه دهی فراتر از موضوعی اقتصادی 
عامل  به عنوان  یارانه دهی  به عبارت دیگر  می گیرد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 

اقتصادی، بخشی از این رویکرد تحلیلی است.
عوامل درونی  به  یارانه ای  نظام  بخشی  اثر  و  کارایی  افزایِش  برای  تاکنون 
این نظام توجه شده است. به این معنا که کلیات نظام یارانه ای به همراه تغییر 
و اصالح یارانه های فرعی بررسی و مورد بازبینی قرار گرفته است. برای نمونه 
سال 1385 با تغییر یارانه عرضه محور به تقاضامحور به دنبال افزایش اثربخشی 
یارانه بودند. همچنین تغییر از یارانه های کاغذ به نقدی و تنوع در یارانه های 
گرفته  نظر  در  یارانه دهی  کارایی  افزایش  برای  مناسب  راهکاری  مطبوعاتی، 
می شد. درصورتی که هم رویکرد پیشین و هم رویکرد کنونی نشان می دهد که 

یارانه دهی نتوانسته است اهداف سیاست گذاران را تأمین کند.
به نظر می رسد باید توأمان مشکل را در عوامل بیرونی و درونی مطبوعات 

مالحظه کرد.
در عوامل بیرونی این مسائل مطرح است:

شامل  را  محدوده ای  چه  مطبوعات  در  دولت  دخالت  بهینۀ  قلمروی   .1
می شود؟ مدیریت یارانه از سوی دولت دارای چه تبعاتی است؟

به منظور  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  زمینه های  باید  چگونه   .2
بهینه شدن نظام یارانه ای تغییر یابد؟

3. نظام روزنامه نگاری حرفه ای در ایران چگونه باید سامان یابد؟ رابطه یارانه 
با نظام آموزشی، نظام حقوقی )تأسیس و تولید مطبوعات( نظام صنفی، نظام 

توزیع، نظام بیمه مطبوعات چگونه است؟
با مخاطبان مطبوعات چگونه است؟ وزن یارانه )به عنوان  4. نسبت یارانه 
دفع  عدم  و  مخاطبان جدید  در جذب  آن(  پرداخت  توجیه  عوامل  مهم ترین 

مخاطبان چه میزان است؟
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و در عوامل درونی چنین نکاتی مطرح است:
1. الزامات تغییر رویکرد یارانه فراگیر به یارانه هدفمند چیست؟

و  حذف  فرعی  یارانه های  از  یک  کدام  تقاضامحور  رویکرد  مبنای  بر   .2
کدام یک تشدید شود؟

3. چگونه باید یارانه فراگیر به یارانه هدفمند تغییر یابد؟
4. مناسب ترین سیاست کاهش پلکانی یارانه چیست؟

پیش از ارائه سیاست های یارانه ای مبتنی بر عوامل درونی و بیرونی مناسب 
است که به طور خالصه نقدی از سیاست یارانه ای کنونی ارائه شود.

دولت در حال حاضر هم توزیع کننده یارانه و ناظر بر عملکرد خود و عملکرد 
مطبوعات است. بدیهی است تجمیع مجری و ناظر نمی تواند بازتاب مؤلفه مهم 
شفافیت باشد. کاهش شفافیت یکی از عوامل مهم کاهش اثربخشی است. تجربه 
یارانه دهی توسط دولت نشان از تأثیرگذار بودن عوامل انسانی )مدیریتی( به جای 
عوامل ساختاری، سازمانی و حرفه ای است. ضمن آن که توزیع یارانه از سوی دولت 
به سبک کنونی، دولت را از مقام سیاست گذاری به مقام اجرایی تقلیل داده است.

یارانه دهی در شرایط بحرانی با یارانه دهی در شرایط عادی متفاوت است. 
تعبیر شرایط بحرانی برای مطبوعات در طی سه دهه منجر به این شده است 
که نظام توزیع یارانه ها نتواند به سمت یک نظام مبتنی بر واقعیت های درونی 
این شرایط به دنبال  یارانه در  و برونی مطبوعات حرکت کند. مدیریت توزیع 
عبور از تنش های احتمالی است. این نوع مدیریت هیچ گاه نمی تواند برنامه ای 
مبتنی بر آینده نگری تدوین کند چراکه حل بحران های کنونی بسیار مهم تر از 

آینده ای است که هنوز با آن فاصله دارد.
ساخت و تجهیز زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در بخش مطبوعات 
و رسانه های مدرن، فراهم آیی بنیان های حقوقی به منظور امکان فعالیت حرفه ای 
شهری  مدیریت  و  آموزشی  نهاد  مدیریِت  نگرش  تغییر  و  روزنامه نگاری  آزاد 
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در  است.  یارانه ای  نظام  بهینه شدن  بر  تأثیرگذار  مهم  مؤلفه  روستایی سه  و 
شرایط کنونی زمینه ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بیش از آن که 
یاری دهندۀ نظام یارانه ها باشد، ایجادکننده موانعی است که توزیع یارانه ها را با 
مشکل مواجه می کند. در واقع بیش از آن که زمینه های یاد شده نقش عوامل 

همسان را ایفا کنند نقش موانع را ایفا می کنند.
یارانه دهی باید به سمت ارتقاء نظام حرفه ای روزنامه نگاری پیش رود. چنانچه 
یارانه دهی  نظام  به  بهبود بخشد می توان  را  این شاخص  نتواند  یارانه دهی  نظام 
تردیدهای جدی داشت. شاید بتوان فی الجمله بین کرد که میان نظام یارانه دهی 

موجود و نظام حرفه ای روزنامه نگاری نسبت معناداری مشاهده نمی شود.
بر اساس پژوهش های اندِک موجود یارانه دهی رابطه معناداری با شمارگان 
ندارد، به تعبیری دیگر نتوانسته است منجر به افزایش مخاطب نشریات شود. 

همچنان که یارانه مطبوعات منجر به اصالح بازار و رونق تولید نشده است.
رویکرد  این  است.  محوری  عرضه  بر  مبتنی  ایران  در  یارانه دهی  کماکان 
به عالوۀ گرایش به ارائه یارانه دهِی فراگیر منجر به کاهش اثربخشی و انحراف 
در اهداف یارانه دهی شده است. کدام شاخص سنجش پذیری بیان کنندۀ اصابت 
یارانه های دولت به اهداف از قبل تعیین شده است؟ اطالعات و دانش تجربی 
موجود حاکی از آن است که بسیاری از این یارانه ها در جایی غیر از اهداف 

مورد نظر دولت هزینه شده اند.
میزان شفافیت یارانه های فرعی در اجرا چگونه است؟ مبنای سیاست تنوع 
یارانه ها چیست؟ ابهام های موجود در روند توزیع یارانه های فرعی چه تأثیری بر 
رابطه اعتماد دولت و نهاد مطبوعات می گذارد؟ بر اساس کدام تحقیق کارشناسی 
دولت ها تصمیم به تغییر یا ایجاد یارانه های فرعی می  گیرند؟ یارانه بیمه، اشتراک 
نشریات و برگشتی مجالت به عالوۀ کارایی و اثربخشِی یارانه های نقدی ازجمله 
نقدهای جدی فعاالن عرصه مطبوعات است. بخش مهمی از کارشناسان و فعاالن 



مطالعات راهبردي )4(     ارزیابی و بازنگری نظام یارانه دهی مطبوعات و کتاب 154

مطبوعات درباره نظام کنونی یارانه دهی انتقادات جدی دارند.
سقف  درباره  مشخص  سیاست  نبود  یارانه دهی  موجود  مشکالت  از  یکی 
یارانه دهی است. به عبارت دیگر سقف رشد ریالی یارانه ها تا کجا و تا چه حدی 
تعریف شده است؟ سیاست فراگیر بودن یارانه های نقدی یکی از سیاست های 
اشتباه بوده است که به رغم منتقدان بسیار کماکان ادامه داشته است. یارانه های 
استقالل  همچنین  و  مطبوعات  شدن  حرفه ای  و  رشد  مانع  توأمان  فراگیر 

مطبوعات شده است.
افزایش  به  منجر  آن که  نخست  دارد؛  مهم  ایراد  دو  نقدی  یارانه  افزایش 
هزینه های جاری بودجه عمومی می شود؛ و دوم آن به رغم افزایش ظاهری یارانه 
نقدی اما با افزایش تعداد نشریات، متوسط یارانه دریافتی نشریات کاهش می یابد؛ 
این که در سال های گذشته شاهد رشد عناوین مطبوعات  به  توجه  با  بنابراین 
بوده ایم هیچ گاه رشد یارانه نمی تواند به نسبت رشد عناوین نشریه حرکت کند؛ 
بنابراین روند مقدار یارانه با گذر زمان برای نشریات در حال کاهش است. این 
کاهش منجر به کاهش تأثیرگذاری یارانه بر رونق اقتصادی نشریه نیز خواهد شد.

سیاست های یارانه دهی مبتنی بر عوامل بیرونی و درونی:
زیر  سه گانه  در  را  توسعه  چهارم  برنامه  در  یارانه دهی  نظام  اصالح  از  هدف 

می توان خالصه کرد:
1. کاهش تصدی گری دولت؛

2. کاهش فساد و رانت های سیستمی و غیر سیستمی؛
3. افزایش اثربخشی یارانه بر شمارگان نشریه، اصالح بازار و رونق تولید؛

نقدهای جدی بر رویکرد نظام یارانه ای و نحوۀ توزیع یارانه های مطبوعات 
از این زاویه مطرح است که یارانه ها نتوانسته است هیچ یک از سه گانه های فوق 
را محقق کند. به نظر می رسد که اصالحات باید هم در رویکرد و هم در نحوۀ 
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این  به  رسیدن  برای  پذیرد.  صورت  یارانه(  توزیع  اجرایی  )نظام  یارانه  توزیع 
مقصود باید به عوامل بیرونی و درونی نظام یارانه به صورت توأمان توجه کرد. 
نکته مهم این است که یارانه مو لف های است که می تواند در شرایط رکود یا 
رونق مطبوعات نقش مکمل یا متضادی را ایفا کند. به تعبیر دیگر یارانه به ذات 
مؤلفۀ تأثیرگذار نیست بلکه در فضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش خود 
را ایفا می کند. اگر میدان اقتصاد مطبوعات شفاف، رقابتی و آزاد نباشد یارانه به 
رانت تبدیل می شود. همچنین یارانه هنگامی به رانت تبدیل می شود که دولت، 

یارانه را صرفاً به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست های خود بکار گیرد.
برای انفکاک یارانه از رانت ضمن این که میدان اقتصاد مطبوعات باید شفاف، 
رقابتی و آزاد باشد، دولت نیز قلمروی دخالت سالیق خود در تدوین و اجرای 

یارانه را باید تنظیم و تحدید کند.
که  است  مؤلفه ای  یارانه  که  است  این  مهم  نکته  بیرونی،  عوامل  درباره 
می تواند در شرایط رکود یا رونق مطبوعات نقش مکمل یا متضاد را ایفا کند. 
به تعبیر دیگر یارانه به  ذات مؤلفۀ تأثیرگذاری نیست؛ بلکه در فضای اجتماعی، 
مطبوعات  اقتصاد  میداِن  اگر  می کند.  ایفا  را  خود  نقش  سیاسی  و  اقتصادی 
یارانه  همچنین  می شود.  تبدیل  رانت  به  یارانه  نباشد  آزاد  و  رقابتی  شفاف، 
هنگامی به رانت تبدیل می شود که دولت، یارانه را صرفاً به عنوان ابزاری برای 

اعمال سیاست های خود به کار گیرد.
سیاست های  متأسفانه  که  داشت  اذعان  باید  نیز  درونی  عوامل  دربارۀ 
به  این سیاست منجر  آثار  بوده است.  اخیر عرضه محور  حمایتی در سه دهه 
ساختار نامتناسب در نظام روزنامه نگاری شده است. ناسازه ترین نمونه این آثار 
را می توان در نبود روزنامه نگاری حرفه ای دانست. به عبارتی دیگر می توان گفت 
که نظام یارانه دهی تأثیر معناداری بر شکل یابی ساختار روزنامه نگاری و اقتصاد 
نهاد مطبوعات دربرگیرنده عوامل گوناگونی است که  مطبوعات داشته است. 
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هرکدام از آن ها سهم و وزن ویژه ای در شکل یابی این نهاد دارد. یکی از این 
عوامل دولت است. بخشی از اقتدار دولت به چگونگی تنظیم و اعمال یارانه دهی 
است. به واقع به میزان بهبود این نظام یارانه دهی باید در انتظار بهبود ساختار 
روزنامه نگاری  و  یارانه  میان  به تعبیری دیگر،  باشیم.  حرفه ای  روزنامه نگاری  و 
حرفه ای رابطه وجود دارد؛ به گونه ای که هرگاه نظام یارانه ای به سوی یارانه های 
غیر مستقیم و پایدار حرکت کند، شرایط و زمینه ی شکل یابی روزنامه نگاری 

حرفه ای بیشتر خواهد شد.

راهکارهای عملیاتی برای اصالح نظام یارانه دهی:
1. نخست باید میزان و محدودۀ دخالت دولت شفاف شود. رفع رویه های پنهانِی 
این  با هدف  شفاف سازی مهم است. مهم  یارانه  بر نحوۀ توزیع  سیطرۀ دولت 
نیست که یارانه ها با هدف سیاسی - کمک به همیاران سیاسی یا حرفه ای یا 
کمک به صنف مطبوعات - صورت می پذیرد؛ بلکه بیان شفاف اهداف، نحوۀ 

توزیع و نظارت بر عملکرد یارانه دهی مهم است.
دوم؛ ثبات و پایدارِی سیاست ها و رویه ها در اهداف و نحوۀ توزیع یارانه ها 
دارای اهمیت است. تغییرات پی درپی سیاست ها و رویه های یارانه دهی تأثیر 

نامناسبی بر روند عملکرد دولت و مطبوعات می گذارد.
به  کنش محور  از  یارانه دهی  رویه های  و  سیاست ها  رویکرد  تغییر  سوم؛ 
از  بخشی  هم اکنون  می دهد.  کاهش  را  سازمانی  فساد  میزان  محور  ساخت 
مدیران  دیگر  سخن  به  است.  معطوف  دولتی  مدیریت  به  یارانه دهی  مبنای 
دولتی نقش زیادی در رویه ها و مقررات اجرایی دارند. عالوه بر آن نقش مدیران 
در برنامه ریزی و اجرای یارانه های فرعی بسیار تعیین کننده است. سالم سازی 
و کاهش فساد سازمانی ارتباط نزدیکی با کاهش ورود مدیران یا کارشناسان 
دولتی در مراحل یارانه دهی است. هر چه یارانه ها به سمت پرداخت های منطبق 
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بر ضابطه و مقرراِت شفاف با حداقل دخالت های مدیریتی پیش رود، می توان 
انتظار داشت که فسادهای سازمانی نیز کاهش یابد.

است.  عادی  شرایط  از  متفاوت  بسیار  بحرانی  شرایط  در  یارانه  تدوین   .2
تدوین  بحرانی  غیر  شرایط  به  توجه  با  مطبوعاتی  یارانه  تدوین  روزی  باید 
شود. یارانه دهی بر اساس مدیریت بحران تنها می تواند برای لحظاتی از تاریخ 
مطبوعات مثمر ثمر باشد. افزون براین در تدوین نظام یارانه ای شرایط اجتماعی 
)فرهنگ مخاطبان( شرایط اقتصادی، کیفیت سازمان بوروکراتیک نیز در نظر 

گرفته می شود.
براین اساس، نظام یارانه مبتنی بر کاهش دخالت دولت، شرایط و زمینه های 
اقتصادی طبیعی، تغییر آموزه های مدیریت آموزشی، شهری و روستایی است.

دولتی  کارشناسان  و  مدیران  دخالت  حداقل  با  پرداختی  یارانه های  الف( 
صورت پذیرد.

ب( یارانه های پرداختی مبتنی بر شرایط عادی و طبیعی تدوین شود.
ج( یارانه های پرداختی همراه با تغییرات صورت گرفته در برنامه های آموزشی و 

فرهنگی در سازمان های آموزشی و فضای شهری و روستایی تدوین شود.
د( تنوع یارانه های پرداختی به سمت یارانه  دهی شفاف و کارا پیش رود.

3. یارانه دهی در جهت تعمیق نظام حرفه اِی روزنامه نگاری می تواند مبنایی 
تعیین  را  رویکردها  حرفه ای  نظام  این  از  بخشی  باشد.  سیاست گذاری  برای 
می کند و بخشی نیز رویه ها و تنوع یارانه دهی را مشخص می کند. برای نمونه 
یارانۀ بیمه روزنامه نگاران در صورت تغییر در رویه ها می تواند به تثبیت نظام 
شغلی روزنامه نگاران بیانجامد. ثبات امنیت شغلی نیز می تواند بر تعمیق نظام 
حرفه ای اثرگذار باشد. همچنین اصالح نظام توزیع نشریات می تواند نحوۀ توزیع 

یارانه هایی همچون نشریات برگشتی یا اشتراک نشریات را سامانمند کند.
تقاضامحور  یارانه های  به سمت  باید  یارانه ها  از  توجهی  قابل  بخش   .4
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حرکت کند. درواقع یارانه ها باید میزان تقاضا را افزایش دهد؛ بنابراین تغییر از 
یارانه دهی  باید مبنای سیاست گذاری در نظام  عرضه محوری به تقاضامحوری 
باشد. انواع یارانه های مطبوعاتی که دارای ویژگی تقاضامحوری است می تواند 

از اولویت در سیاست گذاری و برنامه ریزی برخوردار باشد.
5. تغییر شماری از یارانه ها از رویکرد فراگیر به رویکرد هدفمند و همچنین 
فراگیر شدن شماری از یارانه ها از جملۀ سیاست های بنیادین اصالح یارانه دهی 

قلمداد می شود.
الزامات سیاسی، حقوقی و حرفه ای برای تغییر یارانه های فراگیر به یارانه های 
هدفمند وجود دارد. دولت به عنوان متولی امر سیاست باید سیاست شفافی در قبال 
مطبوعات اتخاذ کند... نظام حقوقی بیش از آن که بر محدودیت های روزنامه نگاری 
تأکید کند بر حقوق مطبوعات و روزنامه ها تأکید کند. بخش مطبوعات به عنوان 
یکی از پایه های دمکراسی باید از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار باشد. نظام 
حرفه ای روزنامه نگاری توانایی کادرسازی، ایجاد صنوف حرفه ای و تولید نشریات 
و روزنامه های حرفه ای را داشته باشد. تجمیع الزامات پیش گفته می تواند رویه های 

یارانه دهی را تسهیل و اثربخشی آن ها را فزونی بخشد.
6. تمام یارانه های بدون شفافیت و منحرف از اهداف قانون گذار حذف و یارانه های دارای 
شفافیت با شرط اثربخشی شان حفظ شود. یارانه نقدی از فراگیر به هدفمند تبدیل شود. یارانه 
پایگاه های اطالع رسانی  و خبرگزاری ها حذف شود. یارانه برگشتی ها حذف شود. سازوکار 

یارانه اشتراک نشریات اصالح شود. سازوکار یارانه بیمه اصالح شود.
7. ادامه پرداخت یارانه نقدی به سبک کنونی ضمن اتالف منابع عمومی، توجیه کننده 
انحراف در اهداف یارانه ای است. توجیه کنندگان یارانه نقدی شرایط نامناسب اقتصادی و 
شرایط نابرابر نشریات دولتی در مقابل نشریات خصوصی را توجیه ادامه پرداخت می دانند. 
ضمن آن که این نوع از پرداخت ها را یکی از شفاف ترین نوع از یارانه ها بیان می کنند. اما 
کند.  توجیه  را  نقدی  یارانه های  بودن  فراگیر  ادامه  نمی تواند  توجیهات  این  از  هیچ کدام 
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تجربه نشان داده است که بخشی از این یارانه بنا به نیاز یا خواست دریافت کنندۀ یارانه 
)صاحب امتیاز( در فضایی خارج از مطبوعات هزینه می شود.

از  بیمه  یارانه  باید فراگیر شود.  یارانه ها  از  از سویی دیگر گسترۀ شماری 
تغییرات  با  می توان  دارد.  را  فراگیر شدن  که ظرفیت  است  یارانه هایی  جمله 
اساسی در سازوکار یارانه بیمه، نظام خدمات شغلی و به تبع آن ثبات شغلی 

روزنامه نگاران را سامان داد.
8. یارانه های مطبوعاتی نمی تواند با یک رشد ثابت افزایش یابد. روند رشد 
اوالً  ایستاد. چراکه  نقطه ای خواهد  یارانه های عمومی در  یارانه ها همانند  این 
منابع محدود است و ثانیاً اساساً اداره مطبوعات بر اساس نظام یارانه ای دیگر 
نمی تواند یک راهبرد بلندمدت مدیریت فرهنگی قلمداد شود. با توجه به کمبود 
جز  چاره ای  که  می رسد  نظر  به  فرهنگی  مدیریت  رویکرد  در  تغییر  و  منابع 

کاهش میزان یارانه ها و افزایش اثربخشی آن ها نباشد.
بر اساس دو حوزه بیرونی و درونی نظام یارانه ای می توان گفت که در هر حوزه 
بیرونی هر چه فضای اقتصادی به سمت شفاف، رقابتی و آزاد حرکت کند، نظام 
نظارتی دولت با رویکرد تسهیل گر و کارآمد با اصحاب فرهنگ و هنر مواجه شود و 
مدیریت شهری با رویکرد فرهنگی به نظام شهری توجه کند، امکان تولید، توزیع و 

مصرف کاال و خدمات فرهنگی در شرایط قابل قبول تری فراهم خواهد شد.
در حوزه درونی نظام یارانه ای با در نظر گرفتن سه مؤلفه اصلی شفافیت، کارآمدی 

و فراگیری می توان میان نظام یارانه دهی مطلوب و نامطلوب فاصله گذاری کرد.

نظام یارانه ای نامطلوب:
بدون  نقدی  غیر  یارانه های  توزیع  کارآمدی،  بدون  نقدی  یارانه های  توزیع 

شفافیت و توزیع یارانه های فراگیر بدون شفافیت و کارآمدی.
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نظام یارانه های مطلوب:
یارانه های  فراگیری  نقدی میل کند.  غیر  یارانه های  به سمت  نقدی  یارانه های 
نقدی کاهش و فراگیری یارانه های غیر نقدی افزایش یابد. هر دو یارانه نقدی 

و غیر نقدی با توجه به کارآمدی یارانه ها توجیه و توزیع شود.
بر اساس نکات مطروحه به نظر می رسد مطلوبیت و کارایی نظام یارانه ای هنگامی 
نقدی  غیر  یارانه های  و  فراگیر  غیر  به سمت  نقدی  یارانه های  که  می آید  به دست 

به سمت فراگیری با شفافیت باال حرکت کند و یارانه های غیر کارآمد حذف شود.

چهار اصل در روند اصالح نظام یارانه ای مطبوعات:
1. شفافیت

2. کاهش یارانه نقدی به صورت پلکانی
3. تحدید قلمروی دخالت دولت در تنظیم و اجرای نظام یارانه

4. تغییر سیاست از یارانه مستقیم به یارانه غیرمستقیم
سازوکار اجرایی اصالح یارانه ها:

1. تغییر یارانه نقدی از یارانه های فراگیر به یارانه های هدفمند
2. همسان کردن بودجه حمایتی با بودجه یارانه ای وزارتخانه

3. تغییر یارانه های مستقیم به یارانه های غیرمستقیم
4. عدم افزایش یارانه ها در بودجه سالیانه و برنامه های توسعه

5. ایجاد شفافیت در نظام یارانه دهی
نظام صنفی در جهت  اصالح  و  نظام حقوقی  اصالح  6. گشایش سیاسی، 

تعمیق روزنامه نگاری حرفه ای
7. تنظیم و تحدید قلمروی دخالت دولت در توزیع یارانه

8. کاهش قدرت اعمال نظر مدیریت دولتی در تنظیم و توزیع یارانه
9. ایجاد فضای شفاف، رقابتی و آزاد در میدان مطبوعات
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