
لوی��ی سالس��ر 71س��اله وقت��ی بی خب��ر از 
قرعه کش��ی اپ��ل، 10 میلیاردمین آهن��گ را  از 
فروشگاه آیتیونز خرید، تصور نمی کرد که در آن 
 س��وی خط تلفن صدای استیو جابز را بشنود که 
برنده ش��دن کارت هدیه 10هزار دالری را به او 

تبریک می گوید.
مدت ها پی��ش از دانلود 10 میلیاردمین آهنگ، 
اپل ش��مارش معکوس برای این قرعه اینترنتی را 
ش��روع کرده بود و تمامی مشتاقان این نوع خرید 
دوس��ت داش��تند آنها 10   میلیاردمین آهنگ را از 
آیتیونز دانلود کنند تا عالوه بر بردن جایزه ویژه ای 
که برای آن در نظر گرفته ش��ده، موفق به صحبت 
با اس��تیو جابز شوند، اما در میان این همه مشتاق، 
قرعه به نام یک فرد کهنسال افتاد که در ابتدا تصور 

کرد نوه اش می خواهد با او شوخی کند. 
 فروش��گاه آیتیونز که از آوریل 2003 با 200 
هزار آهنگ آغاز به کار کرده اس��ت، امروز بیش 
از 14 میلیون آهنگ را از سرتاسر جهان در خود 
جای داده اس��ت.  از فوریه 2010 که اپل فروش 
10 میلیاردمین آهنگ را جش��ن گرفت تا دو ماه 
پیش )ژوئن 2011( 5 میلیارد آهنگ دیگر نیز به 
فروش رفته است، در اصل در کمتر از یک سال 
آیتیونز توانست نیمی از بازاری که سال ها برای 

آن تالش کرده بود را به دست آورد.
آیتیونز که حاال بزرگ ترین فروشگاه موسیقی 
جهان اس��ت بر اساس آمار موسس��ه تحقیقات 
بازار NPD )طی س��ه ماهه نخس��ت 2010(، 28 
درصد تمام موس��یقی فروش رفته در آمریکا را 
تامین کرده اس��ت. آیتیونز و سایر فروشگاه های 
موسیقی دیجیتال مجموعا 40 درصد کل فروش 

موسیقی در این کشور را در دست دارند.
این افزایش فروش آیتیونز در حالی است که 
طبق جدیدترین گزارش ساالنه IFPI، )فدراسیون 
بین المللی صنع��ت آوانگاری( ف��روش جهانی 
موس��یقی در سال 2010 به نس��بت سال گذشته 
8/4 درص��د افت داش��ته و از 17/4 میلیارد دالر 
به 15/9 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. بر اس��اس 
همین گزارش فروش دیجیتالی در دنیا با رش��د 
5/3 درصدی به 4/6 میلیارد دالر در سال رسیده 

است. IFPI سهم فروش دیجیتالی از فروش کلی 
موس��یقی در جهان را 29 درصد و در آمریکا 49 

درصد اعالم کرده است. 
تاریخی که نوشته شد

دی��دن اف��رادی که ب��رای ف��رار از هیاهوی 
اطراف ش��ان ب��ه دس��تگاه های پخش موس��یقی 
کوچ��ک خود ب��ا هدفون های��ی در گ��وش پناه 
می برن��د عادی شده اس��ت، در اتوب��وس، مترو، 
تاکس��ی و حتی مهمانی های خانوادگی هس��تند 
اف��رادی ک��ه عالق��ه ای ب��ه ش��نیدن حرف های 
اطرافیان خود ندارند و دوست دارند موسیقی را 
جایگزین بوق ماش��ین ها و یا خاطرات تکراری 

خانوادگی کنند.
اما گ��وش دادن به موس��یقی همیش��ه به این 
س��ادگی نبوده  اس��ت و اگر هم بخشی از فعالیت 
روزانه به شمار می آمده آداب و تشریفات خاص 
خود را داشته. مثال تنها نیم قرن پیش ناگزیر بودید 
برای ش��نیدن یک صدای س��وزناک و دلکش، از 
پای فنجان چایتان بلند ش��وید، دستگاه نیم متری 
را به برق بزنید، صفحه ش��فاف س��یاه رنگ را با 
دقت پاک کنید، س��وزن گرامافون را روی صفحه 
بگذارید و باز به کاناپه گرم خود بازگردید. اما این 
بار نی��ز فناوری آداب گوش دادن به موس��یقی و 
حتی ترتیبات اقتصادی آن را نیز تغییر داده  است.

اولین بار سونی با تولید واکمن خود در سال 
1979 رویای گوش دادن به موس��یقی همراه را 
امکان پذی��ر ک��رد اما این رویا هی��چ گاه پیش از 
متولد ش��دن فایل های موس��یقی به ط��ور کامل 
محقق نش��د چ��را که حتی با ظه��ور واکمن هم 
باز این دس��تگاه های پخش بودند که همراه شده 
بودند و هنوز از محتوای قابل حمل خبری نبود. 
ظهور دیسک های نوری و پس از آن قالب بسیار 
محبوب و کم حجم mp3 در سال 1995 بلندترین 
گام ها به س��وی محتوای ش��نیداری قابل حمل 
برداشته شد. ایده فروشگاه های اینترنتی هم ذاتا 
ب��ه خود اپل بازنمی گردد ولی طبق معمول ابداع 
همه جانب��ه و همه گیر آن زیر نگین اس��تیو جابز 
معروف و در سال 2003 اتفاق افتاد تا ما در این 
زمینه فرهنگ هم باز از فرنگ نزدیک به نیم دهه 

عقب باشیم.  
کاربر ایرانی، فروشگاه  خارجی

چن��د  ه��ر 
جهانی  بازاره��ای 
فروش  س��مت  به 
موس��یقی  آنالی��ن 
می کنن��د  حرک��ت 
بازار  به تدری��ج  و 
س��نتی  ف��روش 
موس��یقی رو به کس��ادی م��ی رود ب��ازار ایران 
همچنان برای گس��ترش بازار فروش سنتی خود 

تالش می کند.
ام��ا در این میان هس��تند فروش��گاه هایی که 
وارد این بازار شده اند و خواهان فروش آنالین 

محصوالت خود هستند.
شاید برجس��ته ترین نمونه آنها سایت فریبرز 
الچینی موسیقی دان اس��ت که برای اولین بار در 
ایران  از دو س��ال پیش، فروش دانلودی نسخه 
MP3 آثار خود را آغاز کرده است. قیمت ها برای 
کاربران س��اکن ایران حتی از 99 س��نت معمول 
برای هر آهن��گ در فروش��گاه  آیتیونز هم کمتر 
اس��ت،250 تومان برای ه��ر تک آهنگ و 2500 
توم��ان برای هر آلبوم.  در همین س��ایت نت ها 
نی��ز به ص��ورت PDF به فروش می رس��ند تا به 
گفت��ه الچینی، افراد عالقه من��د به جای نت های 
بعضا غلط که در دسترس عموم است با نت های 

صحیح آشنا شوند.
فریب��رز الچین��ی در گفتگ��و با خبرن��گار ما 
گفت:»اس��تقبال از فروش مجازی در ایران هم 
قابل توجه اس��ت،  به طور متوس��ط ماهانه 1/5 
ت��ا 2 میلیون توم��ان آهنگ فروش م��ی رود.« با 
وج��ود این او فروش مجازی آث��ارش در ایران 
را بیش��تر قدمی فرهنگی می داند و معتقد است 
هزینه نگهداری چنین س��ایتی س��نگین تر از این 
اس��ت که تنها با تکیه بر خریداران ساکن ایران 
ب��ا بهای 250 تومان برای هر تک آهنگ بتوان به 

این کار ادامه داد.
 فروش آثار در خارج از ایران س��هم بیشتری 
از ف��روش مج��ازی آث��ار الچین��ی را ب��ه خود 

اختصاص داده اس��ت. ماهان��ه 2 تا 3 هزار دالر 
ف��روش به کاربران خارجی از طریق س��ایت او 
ص��ورت می گیرد و آمار فروش آیتیونز هم ماهی 
8 تا 10هزار دالر است. رادیوهای بین المللی نیز 

برای هر بار پخش هر اثر 9 سنت می پردازند.
الچین��ی می گوید ب��رای ف��روش مجازی در 
س��ایت خود مجوز جداگانه از مرکز رسانه های 
دیجیت��ال وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 

دریافت کرده است.
قانون و فرهنگ مجازی

در م��اده1 آیین نام��ه س��اماندهی و توس��عه 
رس��انه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال، نشر 
دیجیتال از نوع برخط را به رس��میت می شناسد. 
بر اس��اس این آیین نامه »هر س��امانه  که امکان 
قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دس��ترس 
عم���وم یا بیش از یک  هزار مخاطب مش��خص 
یا نامش��خص از طریق بستر ش��بکه نظیر شبکه 
گس��ترده جهان��ی، ش��بکه های محل��ی... فراهم 
می آورد« رس��انه برخط حس��اب می ش��ود و بر 
اس��اس م��اده 4 مکلف ب��ه دریافت مج��وز از 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی است. تبصره 
2 همین ماده ع��الوه بر توزیع و فروش فیزیکی 
کاالها ام��کان »بارگیری برخ��ط« آنها را نیز در 

نظر گرفته است.
همچنین بند چ ماده 13 آیین نامه س��اماندهی 
و توس��عه رس��انه ها و فعالیت ه��ای فرهنگ��ی 
دیجیت��ال،  وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
را مکل��ف ب��ه »حمایت از ص��ادرات و حضور 

اثرگذار رس��انه ها، آث��ار و مح�صوالت فرهنگی 
و هنری دیجیت�ال داخل�ی در خارج از کش��ور« 
کرده است؛ حمایتی که از برگزاری بازارچه ها و 
نمایش��گاه ها گرفته تا اعطای جوایز و مشوق  به 
صادرکنندگان محصوالت فرهنگی و رسانه ای را 

شامل می شود.
 فروشگاه هایی در قامت موسیقی

از س��وی دیگ��ر 
ب��ا  هرم��س  نش��ر 
اینترنت��ی  ف��روش 
آلبوم ه��ای خ��ود از 
ناشران  باسابقه ترین 
زمین��ه  در  ایران��ی 
اینترنت��ی  ف��روش 
موسیقی اس��ت. هرمس که از  12سال پیش کار 
خ��ود را آغاز ک��رد از همان ابتدا آث��ار خود را 
عالوه بر تهران و شهرستان ها به خارج از کشور 
نیز ارس��ال می کرد. رقم فروش اینترنتی هرمس 
از دو، س��ه سفارش در ماه های اول به حدود 40 
آلبوم در ماه رس��یده است که صدیقی، موسس و 
مدیر نشر موسیقی هرمس، با توجه به اینکه آثار 
این نش��ر عموما مخاطب خ��اص دارند، از این 

رقم راضی است.  
ف��روش ب��ا اس��تفاده از کارت ه��ای اعتباری 
بین الملل��ی در س��ایت هرم��س و حض��ور در 
فروشگاه های اینترنتی فروش موسیقی چون آیتیونز 
این نشر را با مشکالتی مواجه کرده است. آن گونه 
که صدیقی می گوید با تش��دید تحریم ها و بس��ته 

شدن حس��اب ارزی هرمس، مجبور به استفاده از 
حس��اب بانکی اشخاص حقیقی ش��ده اند که این 
شیوه هم هرازچندگاهی با مشکل مواجه می شود. 
ب��ه گفته صدیقی تحمل تمام ای��ن موانع به خاطر 
اهمیت حضور در عرصه بین المللی اس��ت. نش��ر 
هرمس از طریق کارگزار با فروشگاه های موسیقی 
مجازی چون آیتیونز و نپس��تر در ارتباط است که 
خود آن کارگزار هم پس از کس��ر سهمی که اپل از 
فروش هر آهنگ دریافت می کند، حدود 25درصد 

از بهای آهنگ را برمی دارد. 
نشر هرمس در س��ایت خود فروش دانلودی 
ن��دارد و به بیان صدیقی اگرچه با انجام این کار 
در سایر فروش��گاه ها مخالفتی ندارند، خودشان 
مای��ل به ف��روش جداگانه آهنگ ه��ای هر آلبوم 
با کیفیت رایج در چنین فروش��گاه هایی نیستند. 
فروش اینترنتی از طریق خود هرمس به صورت 
ارسال CD به سراسر کشور است که با باالرفتن 
هزینه پست، ارسال به شهرستان ها برای سفارش  

تنها یک آلبوم دیگر مقرون به صرفه نیست.
ب��ا وجود این ب��ه خاطر جدی گرفته نش��دن 
کپی رایت و ناکافی دانس��تن کیفیت نس��خه های 
کم حج��م قابل دانلود، همچنان ارس��ال فیزیکی 

کاال را ترجیح می دهند. 
موسسه فرهنگی هنری ماهور از دیگر ناشران 
موسیقی است که عالوه بر فروش فیزیکی آلبوم، 
کت��اب و کنس��رت ها در س��ایت خ��ود، فروش 
دانلودی موسیقی در فروشگاه های خارجی چون 
آیتیونز را نیز به صورت جدی دنبال کرده است.
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