


و  فرهنــگ  محتــرم  وزیــر  نــگاه  از  کتابخوانــی  و  کتــاب 
ــی ــاس صالح ــید عب ــر س ــای دکت ــاب آق ــامی، جن ــاد اس ارش

نگرفتـه  را  آن  جـای  زندگـی  در  چیـز  هیـچ  داریـم و  نیـاز  کتـاب  بـه  هنـوز  مـا 
فرهنـگ  حلقه هـای  تمامـی  اسـت.  بشـری  تمدن هـای  عصـاره  کتـاب  اسـت، 
مـن  نظـر  بـه  کـه  می کننـد  فکـر  آن  روی  پیـش  مسـیر  غایـتِ  بـه  مکتـوب 
ایـن  در  مقصـد  یـک  بـه  بایـد  حلقه هـا  همـه  نیسـت.  کتابخوانـی  جـز  چیـزی 
کتابخوانـی  ترویـج  اتفـاق  اسـت.  کتابخوانـی  شـکل گیری  آن  و  بیندیشـند  راه 
و ارتقـای مصـرف کتـاب، کار یـک دسـتگاه و نهـاد نیسـت، ایـن مسـئله عـزم و 
اهتمـام ملـی می طلبـد تـا در نهایـت بتـوان کتـاب را در سـبد خانوار نـگاه داشـت.

کتاب و کتابخوانی از نگاه ریاست محترم جمهوری:

بایـد کتابفروشـی های ما در سـطح شـهر تهـران و اسـتان ها و شهرسـتان ها و حتی 
بخش هـا و روسـتاها پررونـق باشـد و کتابخانه هـای عمومـی مـا پرمراجعه کننـده 
انتظـار  در  مـا  ناشـران  اگـر  و  باشـد  خلـوت  مـا  عمومـی  کتابخانـه  اگـر  باشـد. 
مشـتری سـاعت ها چشـم بـه ورودی مغـازه بدوزنـد پیداسـت مـا هنـوز مشـکل 
داریـم و در جامعـه مـا آشـتی و دوسـتی کامـل بـا کتـاب تحقـق پیدا نکرده اسـت.
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اشاره

دوازدهمیـن گام از »طرح هـای فصلـی توزيـع يارانـۀ کتـاب از طريـق کتابفروشـی ها« کـه در پايیـز ۱۳98، همزمـان بـا 
بیسـت و هفتمیـن دورۀ هفتۀ کتـاب انجـام شـد، در واقـع به دلیـل فقـدان چشـم انداز اعتباری روشـن در بودجـۀ معاونت 
امـور فرهنگـي، اجـرای آن عمـاًل منتفـی شـده بـود و اين موضوع رسـماً در رسـانه ها اعالم شـد. امـا تنهـا دو روز قبل از 
آغـاز هفتـۀ کتاب، »شـهرداری تهـران« با پیگیری مديرعامل مؤسسـۀ خانه کتـاب و حمايت اعضـای فرهیخته و فرهنگی 
شـورای اسـالمی شـهر تهـران، بـا تأمیـن اعتبـار اجـرای آن بـرای شـهر تهـران موافقـت کـرد. به دنبـال آن، شـهرداری 
مشـهد نیـز موافقـت خـود را بـا تأمیـن اعتبـار اجرای آن در شـهر مشـهد اعالم کـرد. پس از آن بـود که در پـی اعتراض 
کتابفروشـی های شـهرهای ديگـر، بـا پیگیری و دسـتور وزير محتـرم وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و همراهي معاونت 

امـور فرهنگـي اعتبـار الزم بـرای اجـرای طرح در شـهرهاي ديگر تأمین شـد.
ورود شـهرداری  های تهـران و مشـهد از ايـن منظـر نـه تنهـا منشـأ اثـر شـد، بلکـه راه جديـدی گشـود و نشـان داد کـه 
مي  تـوان از منابـع و ظرفیـت و مشـارکت نهادهـاي ديگـر در اجـراي چنیـن طرح  هايـي بهره  مند شـد. از ايـن رو »پايیزۀ 

کتـاب 98« در مسـیر طرح  هـاي فصلـي يـک نقطـۀ عطف به شـمار مـی رود.
اکنـون بـا مشـارکت شـهرداری تهران و مشـهد شـیوۀ جديـدی در اجرای طرح هـای فصلی عملیاتی شـده که شـهرهای 
ديگـر نیـز می تواننـد آن را بـه کار گیرنـد و بـرای هـر زمـان، با هر مناسـبتی، به شـرط تأمیـن بودجه از منابـع مختلف، 

بـه کار ببندند.
شـهرداری مشـهد مبلـغ 5.000.000.000 ريـال اعتبـار به عنـوان يارانـه يـا تخفیـف بـه اجـرای طـرح در شـهر مقدس 
اختصـاص داد کـه از اين مقدار، کتابفروشـی  های شـهر مشـهد مبلـغ ۲.78۲.۲۲0.9۲۳ ريال را اسـتفاده کردنـد و تعداد 
5۲.۳78 نسـخه کتـاب بـه ارزش ريالـی ۱5 میلیـارد ريـال بـه ۱0.7۳۳ نفر از شـهروندان مشـهدی فروختنـد؛ رقمی که 

در راسـتای رونـق نشـر کتاب و گسـترش فرهنـگ کتابخوانـی قابل مالحظه اسـت.
از مجمـوع 585 کتابفروشـی فعـال پايیـزۀ کتاب 98 در سراسـر کشـور، تعداد 67 کتابفروشـی )۱۱.5 درصد( در اسـتان 
خراسـان رضـوی فعـال بودنـد کـه از ايـن تعـداد، 5۲ کتابفروشـی )78 درصـد( در شـهر مشـهد و ۱5 کتابفروشـی )۲۲ 

درصـد( خارج از شـهر مشـهد بودند.
شهر مشهد به پشتوانۀ اعتباری که از سوی شهرداری اين شهر تأمین شد، به تنهايی ۱6.5 درصد رقم کل فروش، ۱8.۳ 

درصد خريداران و ۱7.9 درصد مصرف کل يارانۀ پايیزۀ 98 را به خود اختصاص داد و در رتبه اول قرار گرفت.
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گـزارش حاضـر حـاوی ارقـام و اطالعـات »پايیـزۀ کتـاب ۱۳98« در شـهر مشـهد و اسـتان خراسـان رضـوی به صـورت 
اختصاصـی  اسـت کـه يقینـاً بـرای مديـران ارشـد شـهری می  تواند متضمـن يافته هـای ارزشـمند و قابـل برنامه ريزی به 

منظـور ارتقـای سـطح فرهنگـی و اثرگـذاری بر رفتار شـهروندان اسـتان خراسـان رضوی و شـهر مشـهد باشـد.
در آمارهـای ايـن گـزارش تـالش شـده تأثیـر يارانـه اختصاصـی شـهرداری  ها عالوه بر شـهر مشـهد در سـطح اسـتانی و 
کشـوری سـنجیده شـود، از همیـن رو در نخسـتین جـدول، آمـار کلـی طرح در شـهر مشـهد و اسـتان خراسـان رضوی 
آمـده اسـت. سـه نمـودار بعـدی تأثیر قابـل مالحظۀ حمايت شـهرداری مشـهد در مقايسـه بـا ادوار قبلی طرح را نشـان 
می  دهـد. در پنـج جـدول پس از آن، تأثیر حمايت شـهرداری مشـهد در جايگاه اسـتان خراسـان رضوی نسـبت به سـاير 
اسـتان  ها نشـان داده شـده و در جدول  هـای بعـدی آمارهـا و اطالعـات اختصاصـی شـهر مشـهد از فـروش پايیـزه کتاب 

ارائه شـده اسـت.
بنابراين حمايت شهرداری  ها از کتابفروشی  های شهر خود به عنوان پاتوق  های فرهنگی شهر باعث رشد، آگاهی و دانايی 
شهروندان می شود و به مرور از هزينه  های شهر کاسته و اين هزينه به نوعی سرمايه  گذاری برای آينده است، زيرا اعتقاد 
داريم اگر االن برای کتابخوانی هزينه نکنیم در آينده بايد چند برابر آن را صرف آسیب  های اجتماعی کنیم و شهروند 

دانامحور می  تواند محور توسعه قرار گیرد.
در پايـان جـا دارد از جنـاب آقـای محمدرضا کاليی شـهردار محترم، اعضای شـورای اسـالمی شـهر و جنـاب آقای صدرا 
يوسـفی معـاون محتـرم فرهنگـی و هنری سـازمان اجتماعی فرهنگی شـهرداری مشـهد که مـا را در اين طـرح همراهی 

کردنـد تقدير و تشـکر نمايم. 

نیکنامحسینیپور

مدیرعاملمؤسسهخانهکتاب



9
پاییزه کتاب 98 مشهد

از نگاه آمار
آمـار کلی گـزارش ها
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آمار پاییزۀ کتاب 98 در استان خراسان رضوی

درصدمشهد
سایر شهرستان های 
استان خراسان رضوی

جمع استاندرصد

5۲78۱5۲۲67تعداد کتابفروشان

۲.78۲.۳۲0.9۲۳9۱۲78.۳6۴.9009۳.060.685.8۲۳يارانه مصرف شده
ختــه   و ی فر ب ها کتا

شــده
5۲.۳789۲۴.7۲۱857.099

۱0.7۳۳90۱.۲۲۱۱0۱۱.95۴تعدا خريداران

۱۴.778.۴75.9۴69۱۱.506.8۳۲.9009۱6.۲85.۳08.8۴6کل فروش
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پايیزۀ کتاب 98 در شهر مشهد به علت تأمین اعتبار آن از سوی شهرداری مشهد، در مقايسه با سه نوبت اجرای 
پیشین طرح )تابستانه 97، پايیزه 97 و تابستانه 98( رشد چشمگیری داشت. نمودارهای زير درصد رشد پايیزۀ 
98 در مقايسه با سه نوبت قبلی را از سه منظر »مصرف يارانه«، »تعداد کتاب های فروخته شده« و »مبلغ کل 

فروش« نشان می دهد.

درصد افزایش مصرف یارانه در پاییزه کتاب 98 نسبت به سه طرح قبلی در شهر مشهد مقدس

مصرف يارانه توسط کتاب فروشی های شهر مشهد در پايیزه 98 نسبت به تابستانه 98، 66 درصد، نسبت به پايیزه 
97، ۱0۴ درصد و نسبت به تابستانه 97، ۱۲9 درصد افزايش داشته است.
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درصد افزایش تعداد کتاب های فروخته شده در پاییزۀ کتاب 98 نسبت به سه طرح قبلی در شهر مشهد مقدس

تعداد کتاب های فروخته شده در کتاب فروشی های شهر مشهد در پايیزه 98 نسبت به تابستانه 98، ۱6 درصد، 
نسبت به پايیزه 97، ۴۴ درصد و نسبت به تابستانه 97، 5۳ درصد بیشتر بوده است.
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درصد افزایش مبلغ کل فروش در پاییزه کتاب 98 نسبت به سه طرح قبلی در شهر مشهد مقدس

مبلغ کل فروش کتاب فروشی های شهر مشهد در پايیزه 98 نسبت به تابستانه 98، ۲5 درصد، نسبت به پايیزه 
97، 80 درصد و نسبت به تابستانه 97، 9۴ درصد افزايش داشته است.
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مبلغ کل یارانه به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه استفاده شده

کتابفروشان استان خراسان رضوی به دلیل تأمین اعتبار يارانه از سوی شهرداری مشهد، بیشتر از ساير استان های 
کشور اعتبار يارانه ای کتاب دريافت کرده اند. دو استان خراسان رضوی و تهران که از اعتبار شهرداری های دو شهر 

مشهد و تهران بهره مند شدند در حدود ۳5 درصد اعتبار کل طرح را به خود اختصاص دادند.

نام استانرديف
يارانه اختصاص 
يافته به استان

جمع کل يارانه 
استفاده شده)ريال(

جمع کل 
يارانه استفاده 
شده درمرکز 
استان)ريال(

جمع کل يارانه 
استفاده شده در 
ساير شهرهای 
استان )ريال(

درصد يارانه 
استان به 
کل يارانه

۳.۳۳۱.000.000۳.060.685.8۲۳۲.78۲.۳۲0.9۲۳۲78.۳6۴.900۱7.9خراسان رضوی۱

۳.۱۴7.000.000۲.8۳7.۴65.5۳0۲.7۳7.87۱.5۳099.59۴.000۱6.6تهران۲

۱.998.000.000۱.80۱.069.8۳۱۱.۴86.7۴۳.۲70۳۱۴.۳۲6.56۱۱0.5اصفهان۳

7.۳ ۱.۳7۳.000.000۱.۲5۴.۴۲0.88۱۱.۲5۴.۴۲0.88۱قم۴

۱.۱65.000.000۱.07۲.576.۴۳89۱۱.855.060۱60.7۲۱.۳786.۳فارس5

9۱6.000.00088۴.۲9۳.۳9۱66۴.۲68.09۱۲۲0.0۲5.۳005.۲گیالن6

8۱8.000.000786.۳86.۴۱0577.77۳.۲۱0۲08.6۱۳.۲00۴.6خوزستان7

7۲6.000.00067۱.۴99.7۳0۱7۱.۳67.600500.۱۳۲.۱۳0۳.9مازندران8

65۱.000.000568.988.۱۴0۴80.690.۳۴088.۲97.800۳.۳يزد9
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600.000.000558.8۴8.500507.77۲.۱005۱.076.۴00۳.۳آذربايجان شرقی۱0

566.000.000۴67.7۱0.800۴۲۴.79۴.۲00۴۲.9۱6.600۲.7کردستان۱۱

۴۳۲.000.000۳87.۱۱۳.780۲87.90۲.00099.۲۱۱.780۲.۳کرمانشاه۱۲

۲89.000.000۲7۲.۲96.800۲۴9.۲96.۴00۲۳.000.۴00۱.6همدان۱۳

۳00.000.000۲60.۲۴۳.900۲05.700.8005۴.5۴۳.۱00۱.5گلستان۱۴

۲80.000.000۲56.6۱۱.600۱95.۴88.۴006۱.۱۲۳.۲00۱.5اردبیل۱5

۳07.000.000۲۴6.7۲9.500۲۱0.569.۳00۳6.۱60.۲00۱.۴مرکزی۱6

۲56.000.000۱9۲.579.600۱08.9۳5.0008۳.6۴۴.600۱.۱سمنان۱7

۲60.000.000۱8۳.8۳8.۴80۱50.8۱5.080۳۳.0۲۳.۴00۱.۱کرمان۱8

۱65.000.000۱6۲.600.50۲۱۳۴.5۴9.50۲۲8.05۱.000۱.0البرز۱9

۱8۴.000.000۱5۲.05۴.70066.0۲۲.50086.0۳۲.۲000.9آذربايجان غربی۲0

۱8۳.000.000۱۳9.۱57.50088.۱55.8005۱.00۱.7000.8بوشهر۲۱

۱۴5.000.000۱۳5.۱۴7.000۴۳.0۴5.0009۲.۱0۲.0000.8لرستان۲۲

۱۲8.000.000۱۲5.759.600۱۱0.75۱.۴00۱5.008.۲000.7زنجان۲۳

0.7 ۱۲5.500.000۱۲۱.۱0۳.800۱۲۱.۱0۳.800خراسان شمالی۲۴
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0.6 ۱۱۱.000.000۱07.۲۳7.700۱07.۲۳7.700هرمزگان۲5

۱۴6.000.00098.668.90۱88.6۲0.70۱۱0.0۴8.۲000.6خراسان جنوبی۲6

0.6 99.000.00097.۲07.80097.۲07.800قزوين۲7

۲8
چهارمحال و 

بختیاری
76.000.00066.8۴۱.۱0۳5۲.۱۳۱.۳0۳۱۴.709.8000.۴

۲9
سیستان و 
بلوچستان

8۱.000.00060.559.05055.575.650۴.98۳.۴000.۴

۳0
کهگیلويه و 

بويراحمد
۴۳.000.000۴۳.۱۳5.۲00۴۳.۱۳5.۲00 0.۳

0.۱ ۲۳.000.000۲۲.9۲۴.۲00۲۲.9۲۴.۲00ايالم۳۱

۱8.9۲۴.500.000۱7.095.756.۱90۱۴.۴۳9.0۴۴.7۴۱۲.656.7۱۱.۴۴9۱00جمع کل
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مبلغ فروش و توزیع استانی یارانه به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه

اين جدول نشان می دهد خراسان رضوی به دلیل تأمین اعتبار طرح از سوی شهرداری آن شهر باالترين رتبۀ 
مصرف اعتبار و فروش کتاب را داشته است. در اين استان در برابر۳06 میلیون تومان اعتبار مصرف شده )۲78 
میلیون تومان در مشهد و ۲8 میلیون تومان در ساير شهرهای استان(، مقدار ۱ میلیارد و 6۲8 میلیون تومان 

کتاب فروش رفته است که رقم قابل توجهی است.

درصد یارانهمبلغ یارانه)ریال(مبلغ فروش )ریال(نام استانردیف

۱6.۲85.۳08.8۴6۳.۳۳۱.000.000۱7.6خراسان رضوی۱

۱6.۱۲6.59۳.657۳.۱۴7.000.000۱6.6تهران۲

۱0.98۲.۱50.۳8۴۱.998.000.000۱0.6اصفهان۳

7.76۴.۴6۴.757۱.۳7۳.000.0007.۳قم۴

6.۲5۴.989.۳۴۲۱.۱65.000.0006.۲فارس5

5.8۱9.96۱.۴069۱6.000.000۴.8گیالن6

۴.9۳۳.578.0008۱8.000.000۴.۳خوزستان7

۴.0۳9.7۳۲.9987۲6.000.000۳.8مازندران8

۲.۱95.57۳.۲0065۱.000.000۳.۴يزد9

۳.۴۲5.۱6۴.۲۱۱600.000.000۳.۲آذربايجان شرقی۱0
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۲.8۱۱.۳85.5۲5566.000.000۳.0کردستان۱۱

۲.۳۳5.۱۴0.۴00۴۳۲.000.000۲.۳کرمانشاه۱۲

۱.509.۴69.۴۱۳۳07.000.000۱.6مرکزی۱۳

۱.۴58.۱98.55۳۳00.000.000۱.6گلستان۱۴

۱.576.86۴.000۲89.000.000۱.5همدان۱5

۱.۴۲8.6۱۳.000۲80.000.000۱.5اردبیل۱6

۱.099.65۱.۲59۲60.000.000۱.۴کرمان۱7

۱.076.989.000۲56.000.000۱.۴سمنان۱8

9۲۱.95۱.500۱8۴.000.000۱.0آذربايجان غربی۱9

878.۲۲8.۱9۴۱8۳.000.000۱.0بوشهر۲0

88۱.879.508۱65.000.0000.9البرز۲۱

568.887.50۳۱۴6.000.0000.8خراسان جنوبی۲۲

7۳7.9۲6.000۱۴5.000.0000.8لرستان۲۳

755.۱07.500۱۲8.000.0000.7زنجان۲۴

599.۴۱5.000۱۲5.500.0000.7خراسان شمالی۲5
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6۱۱.5۱۴.۴78۱۱۱.000.0000.6هرمزگان۲6

50۳.۴۱۲.00099.000.0000.5قزوين۲7

۳۳۱.56۱.۲508۱.000.0000.۴سیستان و بلوچستان۲8

۳5۴.۳0۴.5۱۳76.000.0000.۴چهارمحال و بختیاری۲9

۲۱7.۲75.000۴۳.000.0000.۲کهگیلويه و بويراحمد۳0

۱09.۳08.000۲۳.000.0000.۱ايالم۳۱

98.59۴.598.۳97۱8.9۲۴.500.000۱00جمع کل
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پراکندگی استانی خریداران به ترتیب بیشترین خریدار در هر استان

جدول زير نشان می دهد در طرح پايیزۀ کتاب 98 بیشترين تعداد خريداران، يعنی حدود ۳5 درصد کل خريداران 
از سوی  اعتبار طرح  کشور متعلق به دو استان تهران و خراسان رضوی بوده زيرا در دو شهر مشهد و تهران 

شهرداری تأمین شده بود.

درصدخریدارنام استانردیف

۱۱95۴18.3خراسان رضوی۱

۱۱۱8017.1تهران۲

596۳9.1اصفهان۳

5۲708.1قم۴

۳9966.1فارس5

۳7۲۴5.7گیالن6

۳۴7۳5.3خوزستان7

۳۱804.9مازندران8

۱8۱۴2.8آذربايجان شرقی9

۱5۳۴2.3کرمانشاه۱0

۱۲۴۳1.9يزد۱۱
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۱۱6۳1.8کردستان۱۲

۱0۴۳1.6همدان۱۳

9۲61.4گلستان۱۴

9001.4مرکزی۱5

8۳۳1.3اردبیل۱6

7871.2سمنان۱7

65۴1.0البرز۱8

6۲۳1.0لرستان۱9

60۴0.9خراسان شمالی۲0

59۲0.9زنجان۲۱

5890.9کرمان۲۲

57۳0.9هرمزگان۲۳

55۳0.8آذربايجان غربی۲۴

5۴۱0.8بوشهر۲5

۴۲۲0.6قزوين۲6
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۴۲۱0.6خراسان جنوبی۲7

۲۲00.3سیستان و بلوچستان۲8

۲070.3چهارمحال و بختیاری۲9

۱990.3کهگیلويه و بويراحمد۳0

۱660.3ايالم۳۱

65.۳۴7100جمع کل
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مبلغ کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ فروش

اين جدول نشان می دهد که ۳۳ درصد کل فروش کشور در طرح پايیزۀ 98 به دو استان خراسان رضوی و تهران 
تعلق داشته که مشخصاً به دلیل تأمین اعتبار آن از سوی شهرداری های دو شهر مشهد و تهران بوده است.

نام استانردیف
مبلغ کل فروش 

)ریال(
جمع فروش در 

مرکز استان )ریال(

جمع فروش در 
سایر شهرهای 
استان )ریال(

درصد 
فروش

۱6.۲85.۳08.8۴6۱۴.778.۴75.9۴6۱.506.8۳۲.900.0۱6.5خراسان رضوی۱
۱6.۱۲6.59۳.657۱5.6۱۴.095.6575۱۲.۴98.000.0۱6.۴تهران۲
۱0.98۲.۱50.۳8۴9.۲0۳.۴88.078۱.778.66۲.۳06.0۱۱.۱اصفهان۳
7.76۴.۴6۴.7577.76۴.۴6۴.7570.07.9قم۴
6.۲5۴.989.۳۴۲5.۳7۲.5۳9.۲6788۲.۴50.075.06.۳فارس5
5.8۱9.96۱.۴06۴.58۴.۲۳0.۴06۱.۲۳5.7۳۱.000.05.9گیالن6
۴.9۳۳.578.000۳.8۲۴.69۱.000۱.۱08.887.000.05.0خوزستان7
۴.0۳9.7۳۲.998۱.۱65.800.000۲.87۳.9۳۲.998.0۴.۱مازندران8
۳.۴۲5.۱6۴.۲۱۱۳.۱۴9.۲97.۲۱۱۲75.867.000.0۳.5آذربايجان شرقی9
۲.8۱۱.۳85.5۲5۲.580.999.0۲5۲۳0.۳86.500.0۲.9کردستان۱0
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۲.۳۳5.۱۴0.۴00۱.8۳7.0۴8.500۴98.09۱.900.0۲.۴کرمانشاه۱۱
۲.۱95.57۳.۲00۱.7۳7.8۴۲.۲00۴57.7۳۱.000.0۲.۲يزد۱۲
۱.576.86۴.000۱.۴5۱.95۳.000۱۲۴.9۱۱.000.0۱.6همدان۱۳
۱.509.۴69.۴۱۳۱.۲۲5.۱75.000۲8۴.۲9۴.۴۱۳.0۱.5مرکزی۱۴
۱.۴58.۱98.55۳۱.۱۴۲.۱0۳.05۳۳۱6.095.500.0۱.5گلستان۱5
۱.۴۲8.6۱۳.000۱.۱0۳.۳85.000۳۲5.۲۲8.000.0۱.۴اردبیل۱6
۱.099.65۱.۲599۱8.6۱0.۴59۱8۱.0۴0.800.0۱.۱کرمان۱7
۱.076.989.000598.00۴.000۴78.985.000.0۱.۱سمنان۱8
9۲۱.95۱.500۳۴0.86۲.00058۱.089.500.00.9آذربايجان غربی۱9
88۱.879.5087۳0.۲7۳.508۱5۱.606.000.00.9البرز۲0
878.۲۲8.۱9۴۴7۳.7۱6.000۴0۴.5۱۲.۱9۴.00.9بوشهر۲۱
755.۱07.500678.758.50076.۳۴9.000.00.8زنجان۲۲
7۳7.9۲6.000۲5۲.۲۴5.000۴85.68۱.000.00.7لرستان۲۳
6۱۱.5۱۴.۴786۱۱.5۱۴.۴780.00.6هرمزگان۲۴
599.۴۱5.000599.۴۱5.0000.00.6خراسان شمالی۲5
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568.887.50۳5۱6.868.50۳5۲.0۱9.000.00.6خراسان جنوبی۲6
50۳.۴۱۲.00050۳.۴۱۲.0000.00.5قزوين۲7
چهارمحال و ۲8

بختیاری
۳5۴.۳0۴.5۱۳۲78.9۳۲.5۱۳75.۳7۲.000.00.۴

سیستان و ۲9
بلوچستان

۳۳۱.56۱.۲50۳0۴.۳6۲.۲50۲7.۱99.000.00.۳

کهگیلويه و ۳0
بويراحمد

۲۱7.۲75.000۲۱7.۲75.0000.00.۲

۱09.۳08.000۱09.۳08.0000.00.۱ايالم۳۱
98.59۴.598.۳978۳.686.555.۳۱۱۱۴.9۲5.۴5۳.086۱00جمع کل
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آمار یارانه و فروش کتابفروشان طرح پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد

)به ترتیب بیشترين يارانه مصرف شده(

کل مبلغ فروش)ريال(يارانه مصرف شدهعنوان کتابفروشرديف
تعداد کتاب فروخته 

شده

660.07۳.980۳.5۴۲.۲۳۲.۲00۱۳.8۳6پرديس کتاب۱

۳۴0.۱۴6.860۱.77۱.۴۲9.۳005.085کتاب آبان۲

۳۱0.۱۳۱.۳۲۲۱.6۲0.75۳.۱۱09.9۱7شهر کتاب مشهد۳

۱80.000.50096۴.۳۲0.500۳.۱۲۲انتشارات امام۴

۱08.۳۴6.۴0058۴.5۴6.0۲8۱.۳66انتشارات جاودان خرد5

9۴.787.۱005۱۲.05۴.500۱.۲88عالمه6

78.96۲.000۴0۲.۳۴۲.000۱.۲8۲کافه کتاب آفتاب7

7۲.980.600۳7۴.088.000۱.۲9۴کتابکده دلشدگان8

6۴.999.800۳۴۲.506.000۱.۳۱۳به نشر، فروشگاه امامت9

6۴.5۱۲.600۳5۴.968.000599فراانگیزش۱0

۱۱
پاتوق کتاب مشهد، شعبه 

مرکزی
55.۲۱9.۱00۳۱۱.005.500۱.579

55.0۳7.6۲0۲8۳.۱۳5.۱0۱756انتشارات ترانه۱۲
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50.۱8۲.800۲5۴.۴7۴.000575کارنا )مهريزی (۱۳

۴۴.8۲۱.9۴0۲۳۲.6۳۳.7009۲0شهر کتاب حافظ۱۴

۴۲.۳5۲.600۲۳۱.۴7۱.000۴78درخشش۱5

۴0.۱۴8.600۲۳8.576.000۴8۴کتاب فلسطین۱6

۳7.957.۴00۲09.۴۱6.0006۴۴به نشر، فروشگاه سجاد۱7

۳7.9۲0.۲00۲07.590.000۴0۴بهارستان جامی۱8

۳۳.۱86.۴00۱7۱.670.000۴۳۲کتاب قلم۱9

۳۱.۳۲7.۴00۱58.9۲9.000۴95کتاب اکنون۲0

۳0.۱۴۲.600۱67.660.000۲87پخش کتاب ارسطو۲۱

۲7.978.000۱۴7.570.000۲۱7کتاب ايران۲۲

۲۴.0۱۲.800۱۲۱.۳۴8.500760پاتوق کتاب مشهد، شعبه ۲۳۲

۲۳.۲0۳.600۱۲۳.558.000۲۲5کتاب مانا۲۴

۲۱.6۴7.۴00۱۱۴.96۴.000۳00جهاد دانشگاهی مشهد، شعبه ۲5۳

۲۱.۱۳0.600۱۱0.0۱۴.000۳8۱به نشر، فروشگاه خواجه ربیع۲6

۲0.7۲۳.800۱0۳.97۴.0005۱۲به نشر، فروشگاه شماره ۳ ۲7
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۲0.077.600۱0۱.8۲8.000۲6۱خانه کتاب و تحرير۲8

۱8.680.8009۳.۴9۴.000۲98به نشر، فروشگاه مرکزی۲9

۱8.00۲.۴009۱.6۳5.0006۱9آفرينش پازل۳0

۱6.۴9۲.8008۳.009.000۲00کتاب هیواد۳۱

۱6.067.0009۲.۴6۱.000۲۳5سپهری۳۲

۱5.890.80088.685.000۲65نشر شاهد۳۳

۱۴.556.0007۴.985.0005۲۴بچه های آفتاب۳۴

۱۳.۱90.00076.۳۲0.0008۱فردوسی۳5

9.860.۴0050.0۱۲.000۱58انتشارات رستگار۳6

9.605.۴00۴8.۲57.000۲۴0مرکز فرهنگی ولیعصر )عج(۳7

9.۱۲۲.00055.060.00079الهدی۳8

7.۳55.000۳6.875.00097انتشارات رستگار، شعبه ۳9۲

7.۳۲8.000۴9.8۲0.00058هديه۴0

6.7۳9.000۳۴.697.00097کتاب کوچه۴۱

6.585.000۳6.07۲.000۱۲8میالن افزار۴۲
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6.0۴۳.000۳0.۴۴۲.000۱۴0فروشگاه کتاب دانشکده۴۳

5.۳07.۳0۱۲6.558.507۱6۳خورشید خانوم۴۴

۳.۲۴۴.800۱6.6۱۴.0006۱تولدی ديگر۴5

۲.6۴6.000۱۳.۲۳0.00065جلوه۴6

۱.665.6009.67۳.000۳۳مهر آفاق۴7

۱.۴۴8.0008.۳00.000۱۳نگارينه پارس۴8

۴80.000۳.۲۲0.000۱۲کلبه دانش۴9

2.782.320.92314.778.475.94652.378جمع
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پنجاه کتاب  پرفروش در پاییزه کتاب 98 در شهر مشهد

از 50 کتاب پرفروش پايیزه کتاب 98 در شهر مشهد، بیشترين موضوعات به روانشناسی )۱۳ عنوان(، داستان های 
خارجی )۱۱ عنوان(، داستان های فارسی )5 عنوان(، راه و رسم زندگی )۴ عنوان(، سرگذشتنامه )۴ عنوان(، شعر 

کودکان و نوجوانان )۲ عنوان( و نامه ها )۲ عنوان( اختصاص داشته است.
از نظر نوبت چاپ، ۲ عنوان چاپ اول و ۴8 عنوان تجديد چاپ بوده و از نظر نوع اثر، ۳۳ عنوان ترجمه و ۱7 

عنوان تألیف بوده است.
بیشترين کتاب ها به ناشرانی همچون نشر چشمه )5 عنوان(، نیلوفر )۴ عنوان(، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه 
)۳ عنوان(، قطره )۳ عنوان(، ققنوس )۳ عنوان(، کتاب کوله پشتی )۳ عنوان(، به نشر )۲ عنوان(، روزبهان )۲ 
عنوان(، سايه سخن )۲ عنوان(، موسسه نشر افق، کتاب های فندق )۲ عنوان( و میلکان )۲ عنوان( تعلق داشته 

است.

پدیدآورناشرعنوان کتابردیف
تعداد فروخته 

شده

۱

خودت باش دختر: از باور 
کردن دروغ هايي که درباره تان 
گفته مي شود دست برداريد تا 

تبديل به همان کسي شويد 
که واقعاً هستید

کتاب کوله پشتی
نويسنده: ريچل هالیس - مترجم: 

هديه جامعي - ويراستار: سحر 
شموسی

۳8۲

ققنوسملت عشق۲
نويسنده: الیف شفق - مترجم: ارسالن 

فصیحی
۲70
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نشر چشمهجزء از کل۳
نويسنده: استیو تولتس - مترجم: 

پیمان خاکسار
۲۳5

۱98نويسنده: بزرگ علوینگاهچشم هايش۴

۱69نويسنده: نادر ابراهیمیروزبهانيک عاشقانۀ  آرام5

اکنون6
شرکت انتشارات 

سوره مهر
۱۴۲شاعر: فاضل نظری

بینش نوتکه هايي از يک کل منسجم7
نويسنده: پونه مقیمي - ويراستار: 

حمیدرضا يوسفی
۱۱7

8
تئوري انتخاب: درآمدي بر 

روانشناسي امید
سايه سخن

نويسنده: ويلیام گلسر - مترجم: 
علی صاحبی - ويراستار: محمد 

حسینی.الهام اثنی عشری
۱08

9
سه قدم تا خدا: حکايت هاي 
پندآموز - برگزيده سخنان 

بزرگان
۱05نويسنده: مجتبی ابوئی مهريزیراهیان سبز

۱0
سالم بر ابراهیم: زندگینامه و 
خاطرات شهید ابراهیم هادي

شهید ابراهیم 
هادی

نويسنده:  گروه فرهنگی شهید ابراهیم 
هادی

۱0۳

۱0۳نويسنده: عباس معروفیققنوسسمفوني مردگان۱۱

۱۲
وقتي نیچه گريست: رماني 

درباره ي وسواس
قطره

نويسنده: اروين دی. يالوم - مترجم: 
سپیده حبیب

98
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۱۳
شرمنده نباش دختر: يک 

برنامه بدون شرمساري براي 
رسیدن به اهداف

کتاب کوله پشتی
نويسنده: ريچل هالیس - مترجم: 

هديه جامعي - ويراستار: شهین 
خاصی

87

۱۴
اثر مرکب: آغاز جهشي در 

زندگي، موفقیت و درآمد شما
نگاه نوين

نويسنده: دارن هاردی - مترجم: 
لطیف احمدپور.میالد حیدری - 

مقدمه: محمدمهدی ربانی - ويراستار: 
حسین ياغچی

85

۱5
مثل خون در رگ هاي من: 
نامه هاي احمد شاملو به آيدا

8۲نويسنده: احمد شاملونشر چشمه

۱6
سه شنبه ها با موري: مرد پیر، 
مرد جوان و بزرگ ترين درس 

زندگي
نشر قطره

نويسنده: میچ آلبوم - مترجم: ماندانا 
قهرمانلو

80

۱7
دنیاي سوفي: داستاني درباره 

تاريخ فلسفه
نیلوفر

نويسنده: يوستین گوردر - مترجم: 
حسن کامشاد

75

7۳نويسنده: نادر ابراهیمیروزبهانچهل نامه ي کوتاه به همسرم۱8

۱9
اوسنه ي گوهرشاد: رمانک 

فانتزي

به نشر)انتشارات 
آستان قدس 

رضوی(
7۱نويسنده: سعید تشکری

۲0
بي زمستان: سفرنامه و 

عکس هاي تاجیکستان، 
آذربايجان و گرجستان

مثلث
نويسنده: منصور  ضابطیان - 

گرافیست: حبیب ايلون
70



35

نشر چشمههنر شفاف انديشیدن۲۱
نويسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل 

فردوسی پور.علی شهروزستوده.بهزاد 
توکلی نیشابوری

68

۲۲
زندگي دومت زماني آغاز 
مي شود که مي فهمي يک 

زندگي بیشتر نداري!

بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب 

پارسه

نويسنده: رافائل ژيئوردانو - مترجم: 
زيور ايزدپناه - ويراستار: الهام زمانیان

67

چشمهمغازه ي خودکشي۲۳
نويسنده: ژان توله - مترجم: احسان 

کرم ويسی
66

نیلوفرجستارهايي در باب عشق۲۴
نويسنده: آلن دوباتن - مترجم: گلی 

امامی
6۳

شهید کاظمیيادت باشد۲5
نويسنده: محمدرسول مالحسني - 

بازنويسي: رقیه مالحسني
6۳

درساانسان در جستجوي معني۲6
نويسنده: ويکتورامیل فرانکل 

- مترجم: نهضت)فرنودی مهر( 
صالحیان.مهین)افسرکشمیری( میالنی

60

۲7
همه دروغ مي گويند: اينترنت 

چه چیزهايي درباره ي خود 
واقعي مان به ما مي گويد

گمان
نويسنده: ست استیونزداويدوويتس - 

مترجم: ريحانه عبدی
60

نشر پیکانشفاي زندگي۲8
نويسنده: لوئیزال. هی - مترجم: گیتی 

خوشدل
59
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آن سوي مرگ۲9

دفتر نشر معارف 
)وابسته به نهاد 
نمايندگی مقام 
معظم رهبری 
در دانشگاه ها(

نويسنده: جمال صادقی - به اهتمام: 
محمدحسین حاجي ده آبادي

57

۳0

زندگي خود را دوباره 
بیافرينید: برنامه اي کاربردي 

براي پايان بخشیدن به 
رفتارهاي منفي و بازيابي 

احساسي خارق العاده

شمشاد
نويسنده: جفری ای. يانگ،جانت اس. 

کلوسکو - مترجم: ساره حسینی عطار 
- ويراستار: مهناز ثالثیان فراش

57

۳۱
نیمه تاريک وجود: توان، 

خالقیت، استعداد و رؤياهاي 
خود را بازيابید

کلک آزادگان
نويسنده: دبی فورد - مترجم: فرناز 

فرود - ويراستار: ريحانه فرهنگی
57

نشر نونمردي به نام اوه۳۲
نويسنده: فردريک بکمن - مترجم: 

فرناز تیمورازف
56

درباره معني زندگي۳۳
بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب 

پارسه

نويسنده: ويلیام جیمز دورانت - 
گرافیست: پرويز بیاتی - مترجم: 

شهاب الدين عباسی 
55

55نويسنده: روزبه معیننیماژقهوه ي سرد آقاي نويسنده۳۴

میشل شدن۳5
بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب 

پارسه

نويسنده: میشل اوباما - مترجم: 
سودابه قیصری

55
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ققنوستسلي بخشي هاي فلسفه۳6
نويسنده: آلن دوباتن - مترجم: عرفان 

ثابتی
5۴

مي مي ني گل مي کشه يا ني ني۳7
مؤسسه نشر 

افق، کتاب های 
فندق

5۴شاعر: ناصر کشاورز

۳8
ازدواج بدون شکست: حل 

معماي ازدواج با تئوري 
انتخاب

سايه سخن
نويسنده: ويلیام گلسر.کارلین گلسر 
- مترجم: علی صاحبی - ويراستار: 

محمد حسینی.نرگس مساوات
5۳

نیلوفردر باب حکمت زندگي۳9
نويسنده: آرتور شوپنهاور - مترجم: 

محمد مبشری - ويراستار: علی اصغر 
حداد

5۳

نسل نوانديشاثر مرکب۴0
نويسنده: دارن هاردی - مترجم: 

اکبر عباسی.شاهین بیات - ويراستار: 
معصومه امیرخانی

5۱

پیرمرد و حوري۴۱
به نشر)انتشارات 

آستان قدس 
رضوی(

5۱نويسنده: اکبر صحرايی

میلکاندختري که رهايش کردي۴۲
نويسنده: جوجو مويز - مترجم: 

کتايون اسماعیلی
5۱

۴۳
پرنده رو درخته مي مي ني شده 

شلخته
افق، کتاب های 

فندق
50شاعر: ناصر کشاورز
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۴۴

تختخواب را مرتب کن: 
چیزهاي کوچکي که مي توانند 
زندگي ات و شايد دنیا را تغییر 

دهند

کتاب کوله پشتی
نويسنده: ويلیام هری مک ريون - 

مترجم: حسین گازر - ويراستار: مینو 
ابوذرجمهری

۴8

میلکانهنر ظريف رهايي از دغدغه ها۴5
نويسنده: مارک منسون - مترجم: 

میالد بشیری
۴8

نشر چشمههنر خوب زندگي کردن۴6
نويسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل 

فردوسی پور.علی شهروزستوده.بهزاد 
توکلی نیشابوری

۴7

۴7
به بچه ها گفتن، از بچه ها 
شنیدن: گفت و شنود با 

کودکان
دايره

نويسنده: آدل فیبر.الین مازلیش - 
مترجم: فاطمه عباسی فر

۴5

نشر قطرهحکايت دولت و فرزانگي۴8
نويسنده: مارک فیشر  -مترجم: گیتی 

خوشدل
۴5

آموتپس از تو۴9
نويسنده: جوجو مويز  -مترجم: مريم 

مفتاحی
۴۴

50
داستان هاي خوب براي 

دختران بلندپرواز: قصه هايي 
درباره زنان استثنايي

فرهنگ نشر نو
نويسنده: فرانچسکا کاوالو.النا 

فاويلی - مترجم: آرزو گودرزی.امید 
سهرابی نیک

۳9
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موضوعات پرفروش کتاب های عمومی در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد

در صد از کلتعداد کلعنوان موضوعردیف

60۴7۱6.6داستان خارجي۱

۴۳۳6۱۱.9روانشناسي۲

۳۴079.۳داستان فارسي۳

۳۳0۱9.۱دين۴

۳05۳8.۴ادبیات خارجي )شعر، طنز، نمايشنامه، مقاله، ...(5

۲0۴75.6شعر فارسي6

۱9995.5جامعه شناسي و علوم اجتماعي7

۱8885.۲مديريت، اقتصاد، بازرگاني8

۱6۱۲۴.۴فلسفه و منطق9

۱57۱۴.۳هنر و معماري۱0

۱5۱8۴.۲ادبیات فارسي )طنز، نمايشنامه، مقاله، ...(۱۱

۱۳8۱۳.8تاريخ ايران۱۲

۱۲0۱۳.۳علوم پزشکي۱۳
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988۲.7تاريخ و جغرافیاي عمومي و ساير کشورها۱۴

689۱.9خانواده۱5

۳۲00.9علوم سیاسي۱6

۱7
علوم )رياضیات، فیزيک، شیمي، نجوم، علوم زيستي، زمین شناسي، 

علوم گیاهي و جانوري (
۲880.8

۲8۱0.8زبان۱8

۲۳۳0.6علوم کامپیوتر، اطالعات و آثار کلي۱9

۱500.۴حقوق۲0

۱۴۴0.۴مهندسي۲۱

36.454100جمع کل 
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نمودار موضوعات پرفروش کتاب های عمومی در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد
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پنجاه کتاب پرفروش تألیفی )عمومی( در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد

ناشرپدیدآوران کتابعنوان کتابردیف
تعداد 

فروخته شده

۱9۱نگاهنويسنده: بزرگ علویچشم هايش۱

۱5۲روزبهاننويسنده: نادر ابراهیمیيک عاشقانه ي آرام۲

شاعر: فاضل نظریاکنون۳
شرکت انتشارات 

سوره مهر
۱۳۴

۴
سه قدم تا خدا: حکايت هاي 
پندآموز - برگزيده سخنان 

بزرگان
۱05راهیان سبزنويسنده: مجتبی ابوئی مهريزی

تکه هايي از يک کل منسجم5
نويسنده: پونه مقیمي - ويراستار: 

حمیدرضا يوسفی
98بینش نو

9۱ققنوسنويسنده: عباس معروفیسمفوني مردگان6

7
سالم بر ابراهیم: زندگینامه و 
خاطرات شهید ابراهیم هادي

نويسنده:  گروه فرهنگی شهید 
ابراهیم هادی

8۱شهید ابراهیم هادی

8
مثل خون در رگ هاي من: 
نامه هاي احمد شاملو به آيدا

78نشر چشمهنويسنده: احمد شاملو
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9
بي زمستان: سفرنامه و عکس هاي 

تاجیکستان، آذربايجان و 
گرجستان

نويسنده: منصور  ضابطیان - 
گرافیست: حبیب ايلون

68مثلث

نويسنده: سعید تشکریاوسنه ي گوهرشاد: رمانک فانتزي۱0
به نشر)انتشارات 

آستان قدس رضوی(
6۳

60روزبهاننويسنده: نادر ابراهیمیچهل نامه ي کوتاه به همسرم۱۱

5۱نیماژنويسنده: روزبه معینقهوه ي سرد آقاي نويسنده۱۲

۱۳
آسیب شناسي رواني بر اساس 

DSM-5
نويسنده: مهدی گنجی - 

ويراستار: حمزه گنجی
۴6ساواالن

آن سوي مرگ۱۴
نويسنده: جمال صادقی 

- به اهتمام: محمدحسین 
حاجي ده آبادي

دفتر نشر معارف 
)وابسته به نهاد 
نمايندگی مقام 

معظم رهبری در 
دانشگاه ها(

۴۲

۴0اطالعاتنويسنده: کريم زمانیشرح جامع مثنوي معنوي۱5

۴0خوارزمینويسنده: سیمین دانشورسووشون۱6

۴0نشر چشمهنويسنده: محمود دولت آبادیجاي خالي سلوچ۱7

پايیز فصل آخر سال است۱8
شاعر: نسیم مرعشی - ويراستار: 

روزبه رادمنش
۳9چشمه
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۳7نشر مرکزنويسنده: زويا پیرزادچراغ ها را من خاموش مي کنم۱9

۳6نشر پريشاننويسنده: محمدجعفر مصفاتفکر زائد۲0

لطفا گوسفند نباشید!۲۱
به اهتمام: محمود نامنی - 

گرافیست: صبا نامنی - ويراستار: 
زهرا اسفندياری.شیما جراحی

۳5نامن

يادت باشد۲۲
نويسنده: محمدرسول مالحسني 

- بازنويسي: رقیه مالحسني
۳۳شهید کاظمی

نويسنده: سعید تشکریآبي ها۲۳
آستان قدس رضوی، 

به نشر
۳۲

۲۴

مثنوي معنوي موالنا جالل الدين 
محمد بلخي رومي معروف 

به مولوي بر اساس نسخه قونیه و 
ساير نسخ چاپي

نويسنده: 
جالل الدين محمدبن محمد مولوی 

- مقدمه: رضا اشرف زاده

به نشر)انتشارات 
آستان قدس رضوی(

۳۱

۲5
روطه جبهه اي به عرض ده متر: 

خاطرات احمدرضا طاوسي از 
فرماندهان دفاع مقدس

نويسنده: احمدرضا طاوسي
به نشر)انتشارات 

آستان قدس رضوی(
۳0

۲9سوره مهرشاعر: فاضل نظریآن ها۲6

۲9نشر مرکزنويسنده: زويا پیرزادعادت مي کنیم۲7
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۲8
بار ديگر شهري که دوست 

مي داشتم
۲8روزبهاننويسنده: نادر ابراهیمی

نخل و نارنج۲9
نويسنده: وحید يامین پور - 

ويراستار: حاتم ابتسام
۲8کتاب جمکران

۳0

ريحانه بهشتي، يا، فرزند صالح: 
برنامه اخالقي، عبادي، پزشکي 
و تغذيه قبل از بارداري تا پايان 

شیردهي

نويسنده: سیما میخبر. جمعی از 
خواهران حوزه علمیه

۲7نورالزهرا )س(

۳۱

ديوان خواجه  شمس الدين محمد 
حافظ شیرازي از روي نسخه 

تصحیح شده عالمه محمد 
قزويني با ترجمه احوال حافظ از 

لغت نامه عالمه علي اکبر دهخدا

خطاط: مصطفی اشرفی  - شاعر: 
شمس الدين محمد حافظ

۲6پارمیس

۲6مرکزنويسنده: مصطفی مستورمعسومیت۳۲

۲5افقنويسنده: رضا امیرخانیمن او۳۳

۳۴
جريان شناسي حق و باطل پس 

از پیامبر اسالم با تمرکز بر نقش 
يهود و جريان نفاق

نويسنده: مجتبي 
رضايي آدرياني.سیدمحمدمهدي 

حسین پور
۲5شهید کاظمی
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۳5

انسان ۲50 ساله: بیانات مقام 
معظم رهبري درباره زندگي 

سیاسي - مبارزاتي ائمه 
معصومین )ع(

گردآورنده:  مرکز صهبا
موسسه ايمان 

جهادی
۲5

۳6
پیکان سرنوشت ما: با بهره گیري 

از نوشته ها و خاطرات احمد 
خیامي

نويسنده: احمد خیامي - 
ويراستار: مهران موسوی

۲5نی

۲۴سخننويسنده: هما پوراصفهانیسیگار شکالتي۳7

۳8

غناء: متن درس خارج فقه رهبر 
معظم انقالب اسالمي حضرت 

آيت اهلل العظمي سید علي 
خامنه اي در موضوع غناء و 

موسیقي

نويسنده: سیدعلی خامنه ای
فقه روز )وابسته به 

انتشارات انقالب 
اسالمی(

۲۴

۲۴ققنوسنويسنده: عباس معروفیسال بلوا۳9

۴0
خاطرات سفیر ...: و من سفیر 

شدم!
نويسنده: نیلوفر شادمهري - 
ويراستار: اکرم دژهوست گنک

شرکت انتشارات 
سوره مهر

۲۳

چايت را من شیرين مي کنم۴۱
نويسنده: زهرا بلنددوست - 

ويراستار: سفانه الهی
۲۳کتابستان معرفت

شاعر: فاضل نظریاقلیت۴۲
شرکت انتشارات 

سوره مهر
۲۲
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شاعر: فاضل نظریگريه هاي امپراتور۴۳
شرکت انتشارات 

سوره مهر
۲۲

آب نبات پسته اي۴۴
نويسنده: مهرداد صدقی - 

ويراستار: مريم بحرانی
۲۲کتاب چرخ فلک

۲۲نشر رواننويسنده: حمزه گنجیمباني روان شناسي عمومي۴5

۲۲نشر کارنامهشاعر: هوشنگ ابتهاجتاسیان۴6

۴7
قاب سراب نشان و بیداري 

خواب نشان: نقش تلويزيون در 
تربیت فرزند

تصويرگر: ايمان خاکسار - 
نويسنده: محسن عباسی ولدی - 
ويراستار: سیدمحمد دالل موسوی

۲۱آيین فطرت

۴8
خاطرات شازده حمام: جلد اول 

و دوم
نويسنده: محمدحسین پاپلی يزدی 

- ويراستار: اعظم دست برآورده
۲۱پاپلی

دو قدم تا لبخند۴9
گردآورنده: زهرا حسینیان.حسن 

آدينه زاده.سلماز بهگام - ويراستار: 
محمود محبی

۲۱ترانه

50
جوجه هاي رنگي و بچه هاي 

فرنگي: مشکالت پیش روي تربیت 
در دنیاي امروز

نويسنده: محسن عباسی ولدی - 
تصويرگر: ايمان خاکسار.سولماز 

جهانگیری - گرافیست: سعید 
صفارنژاد - ويراستار: سیدمحمد 

دالل موسوی

۲0آيین فطرت
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نمودار پنجاه کتاب پرفروش تألیفی )عمومی( در پاییزه کتاب 98 در شهر مشهد
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پنجاه کتاب پرفروش ترجمه )عمومی( در پاییزه 98 در شهر مشهد

ناشرپدیدآوران کتابعنوان کتابردیف
تعداد 

فروخته 
شده

۱

خودت باش دختر: از باور کردن 
دروغ هايي که درباره تان گفته مي شود 
دست برداريد تا تبديل به همان کسي 

شويد که واقعا هستید

نويسنده: ريچل هالیس - مترجم: 
هديه جامعي - ويراستار: سحر 

شموسی
۳56کتاب کوله پشتی

جزء از کل۲
نويسنده: استیو تولتس - مترجم: 

پیمان خاکسار
۲۱5نشر چشمه

۳
تئوري انتخاب: درآمدي بر روانشناسي 

امید

نويسنده: ويلیام گلسر - مترجم: 
علی صاحبی - ويراستار: محمد 

حسینی.الهام اثنی عشری
95سايه سخن

۴
اثر مرکب: آغاز جهشي در زندگي، 

موفقیت و درآمد شما

نويسنده: دارن هاردی - مترجم: 
لطیف احمدپور.میالد حیدری 
- مقدمه: محمدمهدی ربانی - 

ويراستار: حسین ياغچی

75نگاه نوين

5
دنیاي سوفي: داستاني درباره تاريخ 

فلسفه
نويسنده: يوستین گوردر - 

مترجم: حسن کامشاد
7۱نیلوفر

جستارهايي در باب عشق6
نويسنده: آلن دوباتن - مترجم: 

گلی امامی
6۲نیلوفر
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انسان در جستجوي معني7

نويسنده: ويکتورامیل فرانکل 
- مترجم: نهضت)فرنودی مهر( 

صالحیان.مهین)افسرکشمیری( 
میالنی

55درسا

تسلي بخشي هاي فلسفه8
نويسنده: آلن دوباتن - مترجم: 

عرفان ثابتی
5۲ققنوس

درباره معني زندگي9
نويسنده: ويلیام جیمز دورانت - 

گرافیست: پرويز بیاتی - مترجم: 
شهاب الدين عباسی

بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب پارسه

5۲

دختري که رهايش کردي۱0
نويسنده: جوجو مويز - مترجم: 

کتايون اسماعیلی
5۱میلکان

۱۱
ازدواج بدون شکست: حل معماي 

ازدواج با تئوري انتخاب

نويسنده: ويلیام گلسر.کارلین 
گلسر - مترجم: علی صاحبی - 
ويراستار: محمد حسینی.نرگس 

مساوات

50سايه سخن

در باب حکمت زندگي۱۲
نويسنده: آرتور شوپنهاور 

- مترجم: محمد مبشری - 
ويراستار: علی اصغر حداد

50نیلوفر

اثر مرکب۱۳
نويسنده: دارن هاردی - مترجم: 

اکبر عباسی.شاهین بیات - 
ويراستار: معصومه امیرخانی

۴8نسل نوانديش
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۱۴
تختخواب را مرتب کن: چیزهاي 

کوچکي که مي توانند زندگي ات و شايد 
دنیا را تغییر دهند

نويسنده: ويلیام هری مک ريون - 
مترجم: حسین گازر - ويراستار: 

مینو ابوذرجمهری
۴5کتاب کوله پشتی

حکايت دولت و فرزانگي۱5
نويسنده: مارک فیشر - مترجم: 

گیتی خوشدل
۴5نشر قطره

۱6
به بچه ها گفتن، از بچه ها شنیدن: گفت 

و شنود با کودکان
نويسنده: آدل فیبر.الین مازلیش 

- مترجم: فاطمه عباسی فر
۴۲دايره

پس از تو۱7
نويسنده: جوجو مويز - مترجم: 

مريم مفتاحی
۴۱آموت

داستان هاي پسران شگفت انگیز۱8
نويسنده: بن بروکس - مترجم: 
ايلناز شیرعلیان.ترگل شیرعلیان

۳9جاودان خرد

۱9
زنان زيرک: چرا مردها عاشق زنان 

زيرک مي شوند؟
نويسنده: شری آرگوو - مترجم: 

سمیرا ساجدی
۳6دانژه

بینديشید و ثروتمند شويد۲0
نويسنده: ناپلئون هیل - مترجم: 

مهدی قراچه داغی
۳5شباهنگ

دزيره۲۱
نويسنده: آنماری سلینکو - 

مترجم: ايرج پزشکزاد
شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی

۳5

ابله۲۲
نويسنده: فئودورمیخائیلوويچ 

داستايوسکی - مترجم: سروش 
حبیبی

۳۴چشمه



52

بار هستي۲۳
نويسنده: میالن کوندرا - مترجم: 

پرويز همايون پور
۳۲نشر قطره

تحلیل تکنیکال در بازارهاي سرمايه۲۴

نويسنده: جان مورفی - مترجم: 
کامیار فراهانی فرد.رضا 

قاسمیان لنگرودی - ويراستار: 
ساناز قهقرايی زمانی

۳۱نشر چالش

جادوي فکر بزرگ۲5
نويسنده: ديويدجوزف شوارتس - 

مترجم: ژنا بخت آور
۳۱مرواريد

۲6
چهار میثاق: کتاب خرد سرخپوستان 

تولتک

نويسنده: میگل روئیز - - مترجم: 
دل آرا قهرمان - ويراستار: ارمغان 

جزايری
۳۱ذهن آويز

۲7
خرده عادت ها: راهي آسان و اثبات 

شده براي ايجاد عادت هاي خوب و از 
بین بردن عادت هاي بد

نويسنده: جیمز کلیر - مترجم: 
زهرا صادقی

۳0میلکان

۲8۱98۴
نويسنده: جورج اورول - مترجم: 

محمدعلی جديری 
۲9نیلوفر

۳65 روز با قرآن۲9
نويسنده: حسین الهی قمشه ای 
- خطاط: عثمان طه - مترجم: 

عبداهلل يوسف علی 
۲9سخن
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۳0
خودت را به فنا نده: کمتر فکر کن و 

دل به زندگي بده

نويسنده: گري جان بیشاپ - 
مترجم: حسین گازر - ويراستار: 

مهدی خطیبی
۲9کتاب کوله پشتی

۳۱
برتري خفیف: تبديل اقدامات منظم 

ساده به موفقیت و خوشبختي نامحدود
نويسنده: جف اولسون - مترجم: 
لطیف احمدپور.میالد حیدری - 

۲8ققنوس

درمان شوپنهاور۳۲
نويسنده: اروين دی. يالوم - 

مترجم: سپیده حبیب
۲7قطره

روان درماني اگزيستانسیال۳۳
نويسنده: اروين دی. يالوم - 

مترجم: سپیده حبیب
۲7نشر نی

۳۴
روان شناسي رشد )نوجواني؛ انتقال به 

بزرگسالي(
نويسنده: لورا برک - مترجم: 

يحیی سیدمحمدی 
۲7نشر ارسباران

ريگ روان۳5
نويسنده: استیو تولتس - مترجم: 

پیمان خاکسار
۲6نشر چشمه

تو هماني که مي انديشي۳6
نويسنده: جیمز آلن - مترجم: 

گیتی خوشدل
۲5نشر قطره

۳7
از حال بد به حال خوب: 

شناخت درماني

نويسنده: ديويددی. برنز - مترجم: 
مهدی قراچه داغی - ويراستار: 

شهال ارژنگ
۲۴نشرآسیم

برادران کارامازوف۳8
نويسنده: فئودورمیخائیلوويچ 
داستايوسکی - مترجم: احد 

علیقلیان
۲۴نشر مرکز
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بادبادک باز۳9
نويسنده: خالد حسینی - مترجم: 

مهدی غبرائی
۲۳نیلوفر

۴0
بي شعوري بس است ديگر! کتابي براي 

همه کس و هیچ کس

نويسنده: خاوير کرمنت - مترجم: 
اسحاق احمدی - ويراستار: آزاده 

آبادپور
۲۳شبگون

۴۱
پدر پولدار، پدر بي پول: آنچه والدين 
پولدار به بچه هاي خود درباره ي پول 

مي آموزند و والدين تهي دست...

نويسنده: رابرت تی. کیوساکی - 
مترجم: غالمحسین سديرعابدی 

- ويراستار: سیدخلیل 
حسینی.سمیه يوسفی

۲۳ترانه

ثروتمندترين مرد بابل۴۲
نويسنده: جورج سمیوئل کالسون 
- مترجم: مهدی مجردزاده کرمانی

۲۳راه بین

۴۳
جادوي کار پاره وقت ) نسخه ي کامل با 

مصاحبه ي جديد( رشد و موفقیت در 
بازاريابي شبکه اي

نويسنده: جیمز ران - مترجم: 
توحید فريدونی.امیررضا هاشمی 

 -
۲۳ذهن آويز

خشم و هیاهو۴۴
نويسنده: ويلیام فاکنر - مترجم: 

بهمن شعله ور
شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی

۲۳

۴5
رازهايي درباره ي مردان که هر زني بايد 

آن ها را بداند

نويسنده: باربارا دی انجلیس 
- مترجم: هادی ابراهیمی - 

ويراستار: امیر طاهری
۲۲نسل نوانديش

روان شناسي رشد )از لقاح تا کودکي(۴6
نويسنده: لورا برک - مترجم: 

يحیی سیدمحمدی 
۲۲نشر ارسباران



55

بر باد رفته۴7
نويسنده: مارگارت میچل - 

مترجم: حسن شهناز
شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی

۲۱

۴8
حضور در وضعیت صفر: راز نهايي 
محدوديت صفر در جست و جوي 

معجزات با هواوپونوپونو

نويسنده: جو ويتال - مترجم: 
مژگان جمالی - ويراستار: آزاده 

فرزادفر
۲۱کتیبه پارسی

۴9
رموز موفقیت در بازاريابي شبکه اي 
“ويراست جديد” تنورک مارکتینگ

نويسنده: ريچارد کويک - مترجم: 
مصطفی عابدينی فرد.عباس 

ايمان پور.مرتضی عابدينی فرد 
۲۱ذهن آويز

جنوب مرز غرب خورشید50
نويسنده: هاروکی موراکامی - 

مترجم: سلماز بهگام 
۲0ترانه
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نمودار پنجاه کتاب پرفروش ترجمه )عمومی( در پاییزۀ 98 در شهر مشهد
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جنوب مرز غرب خورشيد
تنورك ماركتينگ"ويراست جديد"رموز موفقيت در بازاريابي شبكه اي 

بر باد رفته
…با معجزات... راز نهايي محدوديت صفر در جست و جوي: حضور در وضعيت صفر

رازهايي درباره ي مردان كه هر زني بايد آن ها را بداند
(از لقاح تا كودكي)روان شناسي رشد 

….  ..آنچه والدين پولدار به بچه هاي خود درباره ي پول: پدر پولدار، پدر بي پول
…در... رشد و موفقيت( نسخه ي كامل با مصاحبه ي جديد) جادوي كار پاره وقت 

ثروتمندترين مرد بابل
كتابي براي همه كس و هيچ كس! بي شعوري بس است ديگر

خشم و هياهو
بادبادك باز

برادران كارامازوف
شناخت درماني: از حال بد به حال خوب
تو هماني كه مي انديشي

ريگ روان
درمان شوپنهاور

(نوجواني؛ انتقال به بزرگسالي)روان شناسي رشد 
روان درماني اگزيستانسيال

تبديل اقدامات منظم ساده به موفقيت و خوشبختي نامحدود: برتري خفيف
روز با قرآن365

كمتر فكر كن و دل به زندگي بده: خودت را به فنا نده
1984

…بين ... راهي آسان و اثبات شده براي ايجاد عادت هاي خوب و از: خرده عادت ها

كتاب خرد سرخپوستان تولتك: چهار ميثاق
جادوي فكر بزرگ

تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه
بار هستي

ابله
بينديشيد و ثروتمند شويد

دزيره
چرا مردها عاشق زنان زيرك مي شوند؟: زنان زيرك

داستان هاي پسران شگفت انگيز
پس از تو

گفت و شنود با كودكان: به بچه ها گفتن، از بچه ها شنيدن
…نيا را د... چيزهاي كوچكي كه مي توانند زندگي ات و شايد: تختخواب را مرتب كن

حكايت دولت و فرزانگي
اثر مركب

حل معماي ازدواج با تئوري انتخاب: ازدواج بدون شكست
در باب حكمت زندگي

دختري كه رهايش كردي
درباره معني زندگي

تسلي بخشي هاي فلسفه
انسان در جستجوي معني
جستارهايي در باب عشق

داستاني درباره تاريخ فلسفه: دنياي سوفي
آغاز جهشي در زندگي، موفقيت و درآمد شما: اثر مركب

درآمدي بر روانشناسي اميد: تئوري انتخاب
جزء از كل

…...  از باور كردن دروغ هايي كه درباره تان گفته مي شود دست: خودت باش دختر
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موضوعات پرفروش کتاب های کودک و نوجوان در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد

در صد از کلتعداد کلعنوان موضوعردیف

6۱8۴۳8.8داستان خارجي۱

۲۱9۴۱۳.8جامعه شناسي و علوم اجتماعي۲

۱89۱۱۱.9داستان فارسي۳

۱7۴0۱0.9شعر فارسي۴

9796.۱هنر و معماري5

6
علوم )رياضیات، فیزيک، شیمي، نجوم، علوم زيستي، زمین شناسي، علوم 

گیاهي و جانوري (
558۳.5

5۲5۳.۳دين7

۴7۴۳.0روانشناسي8

۳57۲.۲زبان9

۲0۳۱.۳علوم کامپیوتر، اطالعات و آثار کلي۱0

۱95۱.۲ادبیات فارسي )طنز، نمايشنامه، مقاله، ...(۱۱

۱7۱۱.۱ادبیات خارجي )شعر، طنز، نمايشنامه، مقاله، ...(۱۲

۱۳70.9تاريخ و جغرافیاي عمومي و ساير کشورها۱۳
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۱۲60.8علوم پزشکي۱۴

5۳0.۳مهندسي۱5

۴۲0.۳مديريت، اقتصاد، بازرگاني۱6

۳90.۲فلسفه و منطق۱7

۲۲0.۱تاريخ ايران۱8

۱70.۱خانواده۱9

۱۲0.۱علوم سیاسي۲0

۲۱
علوم )رياضیات، فیزيک، شیمي، نجوم، علوم زيستي، زمین شناسي، علوم 

گیاهي و جانوري (
۱0.0

۱59۲0100جمع کل 
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نمودار موضوعات پرفروش کتاب های کودک و نوجوان در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد
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پنجاه کتاب پرفروش تألیفی )کودک و نوجوان( در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد

ناشرپدیدآوران کتابعنوان کتابردیف
تعداد 

فروخته 
شده

شاعر: ناصر کشاورزمي مي ني گل مي کشه يا ني ني۱
مؤسسه نشر افق، 

کتاب های فندق
5۱

۴5افق، کتاب های فندقشاعر: ناصر کشاورزپرنده رو درخته مي مي ني شده شلخته۲

نويسنده: اکبر صحرايیپیرمرد و حوري۳
به نشر)انتشارات آستان 

قدس رضوی(
۳7

۴
کي بود؟ کي بود؟ آناس دوست، بخور 

منو نه با پوست

تصويرگر: شیرين شیخی 
- شاعر: ناصر کشاورز - 

گرافیست: مهشید دانشیان

آستان قدس رضوی، 
به نشر، کتاب های پروانه

۳۳

5
درخت و برگ و ريشه مي مي ني پیدا 

مي شه
شاعر: ناصر کشاورز

موسسه نشر افق، 
کتاب های فندق

۲6

حیوانات مزرعه همراه با شعر6
تصويرگر: مهناز گروه ای - 

شاعر: مهدی مردانی
۲5آريا نوين

۲5افق، کتاب های فندقشاعر: ناصر کشاورزمي مي ني تولد و مهموني7

قصه هاي من و بابام: باباي خوب من8
نويسنده: اريش ازر - 

بازنويسي: ايرج جهانشاهی
۲۴فاطمی، کتاب طوطی
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شاعر: ناصر کشاورزمي مي ني حاال تمیزتريني9
موسسه نشر افق، 

کتاب های فندق
۲۴

۱0
قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل 

براي نوجوانان

نويسنده: محمد میرکیانی 
- تصويرگر: محمدحسین 

صلواتیان
۲۳به نشر، کتاب های  پروانه

۱۱
چه بازي هاي خوبي!: بازي ها براي 

پیش دبستاني ها
شاعر: ناصر کشاورز

موسسه انتشارات قديانی، 
کتاب های بنفشه 

۲۲

۱۲
قصه هاي من و بابام: شوخي ها و 

مهرباني ها
نويسنده: اريش ازر - 

بازنويسي: ايرج جهانشاهی
موسسه فرهنگی فاطمی، 

واژه
۲۱

۲۱افق، کتاب های فندقشاعر: ناصر کشاورزمي مي ني الهي بد نبیني۱۳

۱۴
بزرگ، کوچک، زياد، کم: متضادها 

براي پیش دبستاني ها
شاعر: ناصر کشاورز

موسسه انتشارات قديانی، 
کتاب های بنفشه 

۲0

۱5
جوجه با من حرف مي زنه!: صداي 

حیوانات براي پیش دبستاني ها
۲0قديانیشاعر: ناصر کشاورز

گربه اي که موشها را دوست داشت۱6
نويسنده: محمدهادی 

محمدی - نقاش: عادل 
رستم پور

کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

۲0

۱7
من مامان عروسکم: عروسک بازي 

براي پیش دبستاني ها
۲0قديانیشاعر: ناصر کشاورز
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۱8
پنیر داداش ماسته حرف مي مي ني 

راسته
شاعر: ناصر کشاورز

موسسه نشر افق، 
کتاب های فندق

۱8

۱9
مي مي ني ديگه بیکاره دوست و رفیق 

نداره
شاعر: ناصر کشاورز

موسسه نشر افق، 
کتاب های فندق

۱8

۲0
جم جمک برگ خزون: گزيده اي از 

مثل هاي کودکان ايران
۱7چاپ و نشر نظرگردآورنده: ثمینه باغچه بان

شاعر: ناصر کشاورزکي خورده، کي نخورده؟۲۱
موسسه انتشارات قديانی، 

کتاب های بنفشه 
۱7

ماهک و پرنده ها۲۲

نويسنده: حسین 
زاهدی نامقی - تصويرگر: 

ماهنی تذهیبی - ويراستار: 
مرضیه طلوع اصل

کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

۱7

۲۳
مي مي ني پشت پرده يه سکه پیدا 

کرده
۱7افق، کتاب های فندقشاعر: ناصر کشاورز

۲۴
مي مي ني تو مهدکودک دوسته با فیل 

و اردک
شاعر: ناصر کشاورز

موسسه نشر افق، 
کتاب های فندق

۱7

۱7افق، کتاب های فندقشاعر: ناصر کشاورزمي مي ني يه عالمه شیريني۲5

هديه اي براي بچه هاي کنار شط۲6
نويسنده: سیروس طاهباز 

- تصويرگر: مهدی فدوی - 
ويراستار: حمید گروگان

کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

۱7
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هشت پا کجاست؟ تو دريا۲7
تصويرگر: رويا خلفی - شاعر: 

منیژه پورقبادی
۱7آوای باران

پاپر۲8
نويسنده: محمد میرکیانی - 

نقاش: آيتای خرمی نژاد
کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان
۱6

۲9
چي مي خوام، چي نمي خوام 

)تصمیم گیري درست(

تصويرگر: نسیم بهاری - 
شاعر: مريم اسالمی.زهرا 

موسوی
۱6با فرزندان

۳0
حواستو جمع کن: شناخت شکل ها، 

تفاوت و تشابه 
۱6ذکر،کتاب های  قاصدکبه اهتمام: فهیمه سیدناصری

دس دسي باباش مي آد۳۱
به اهتمام: ثمینه باغچه بان - 

تصويرگر: فرشید شفیعی
۱6چاپ و نشر نظر

عنکبوت و تارش۳۲
نويسنده: لوئیچی 

پیوريچلی.ارمانو کريستینی
کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان
۱6

جام جهاني در جواديه۳۳
نويسنده: داود امیريان - 

ويراستار: سارا قديمی
موسسه انتشارات قديانی، 

کتاب های بنفشه 
۱5

قصه هاي من و بابام: لبخند ماه۳۴
نويسنده: اريش ازر - 

بازنويسي: ايرج جهانشاهی
۱5فاطمی، کتاب طوطی

کجا تحمل کنم )مقابله با استرس(۳5
تصويرگر: نیلوفر برومند - 
شاعر: مريم اسالمی.زهرا 

موسوی
۱۴با فرزندان
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ماهي۳6

نويسنده: شکوه 
قاسم نیا.عبدالرحمان 

صفارپور - تصويرگر: سحر 
حقگو

۱۴افق، کتاب های فندق

۳7
مجموعه قصه ما مثل شد: صد و ده 

قصه مثل براي نوجوانان

نويسنده: محمد میرکیانی 
- تصويرگر: محمدحسین 

صلواتیان
۱۴به نشر، کتاب های  پروانه

تنور و داستان هاي ديگر۳8
نويسنده: هوشنگ 

مرادی کرمانی
۱۳معین

حسني و ديو و ۱۱ قصه ديگر۳9
نويسنده: محمدرضا شمس  
- تصويرگر: کاظم طاليی - 

ويراستار: ژاله راستانی

موسسه انتشارات قديانی، 
کتاب های بنفشه 

۱۳

۴0
حواستو جمع کن: آموزش مفاهیم 
علوم شناخت و طبقه بندي جانوران

به اهتمام: فهیمه سیدناصری
موسسه  نشر و تحقیقات  

ذکر،کتاب های  قاصدک
۱۳

طوطي و بقال۴۱
تصويرگر: علی پاک نهاد - 

شاعر: مهدی مردانی
۱۳آريا نوين

لینالونا۴۲
نويسنده: کلر ژوبر - 

ويراستار: سهیال امامی
دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی، کتاب سحر
۱۳

مهمانهاي ناخوانده۴۳
تصويرگر: علی پاک نهاد - 

شاعر: مهدی مردانی
۱۳آريا نوين
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۴۴
شناخت مفاهیم ساده: ۳6 تا ۴8 

ماهگي
نويسنده: داريوش صادقی - 

تصويرگر: سمیه توکلی
۱۲کتاب پرنده

قصه هاي قشنگ ايراني۴5

اقتباس گر: مجید 
مالمحمدی - تصويرگر: 

مهديه صفايی نیا - ويراستار: 
علیرضا حضرتی

به نشر انتشارات 
 آستان قدس  رضوی

۱۲

۱۲کتابستان معرفتنويسنده: داود امیريانگردان قاطرچي ها۴6

۴7
مامان بیا، جیش دارم: رفتن به 
دستشويي براي ۱ تا ۳ ساله ها

شاعر: شکوه قاسم نیا
موسسه انتشارات قديانی، 

کتاب های بنفشه 
۱۲

۱۲افق، کتاب های فندقشاعر: ناصر کشاورزمي مي ني چه دوست نازنیني۴8

وقتي حیوانات باسواد مي شوند۴9
نويسنده: کمال بهروزکیا 

- تصويرگر: رودابه خائف - 
ويراستار: پژمان واسعی

محراب قلم، کتاب های 
مهتاب

۱۲

انار50

نويسنده: شکوه 
قاسم نیا.عبدالرحمان 

صفارپور - تصويرگر: سحر 
حقگو

۱۱افق
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نمودار پنجاه کتاب پرفروش تألیفی )کودک و نوجوان( در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد
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انار
ميمينيچهدوستنازنيني

قصههايقشنگايراني
ماهگي48تا36:شناختمفاهيمساده

گردانقاطرچيها
وقتيحيواناتباسوادميشوند

سالهها3تا1رفتنبهدستشوييبراي:مامانبيا،جيشدارم
طوطيوبقال

مهمانهايناخوانده
لينالونا

تنوروداستانهايديگر
قصهديگر11حسنيوديوو

آموزشمفاهيمعلومشناختوطبقهبنديجانوران:حواستوجمعكن
ماهي

(مقابلهبااسترس)كجاتحملكنم
صدودهقصهمثلبراينوجوانان:مجموعهقصهمامثلشد

لبخندماه:قصههايمنوبابام
جامجهانيدرجواديه

(تصميمگيريدرست)چيميخوام،چينميخوام
دسدسيباباشميآد

شناختشكلها،تفاوتوتشابه:حواستوجمعكن
پاپر

عنكبوتوتارش
ميمينيپشتپردهيهسكهپيداكرده

ميمينييهعالمهشيريني
هشتپاكجاست؟تودريا
گزيدهايازمثلهايكودكانايران:جمجمكبرگخزون

ماهكوپرندهها
هديهايبرايبچههايكنارشط

كيخورده،كينخورده؟
ميمينيتومهدكودكدوستهبافيلواردك

پنيرداداشماستهحرفميمينيراسته
ميمينيديگهبيكارهدوستورفيقنداره

صدايحيواناتبرايپيشدبستانيها!:جوجهبامنحرفميزنه
عروسكبازيبرايپيشدبستانيها:منمامانعروسكم

گربهايكهموشهارادوستداشت
متضادهابرايپيشدبستانيها:بزرگ،كوچك،زياد،كم
ميمينيالهيبدنبيني

شوخيهاومهربانيها:قصههايمنوبابام
بازيهابرايپيشدبستانيها!:چهبازيهايخوبي

صدودهقصهمثلبراينوجوانان:قصهمامثلشد
بابايخوبمن:قصههايمنوبابام

ميمينيحاالتميزتريني
ميمينيتولدومهموني

حيواناتمزرعههمراهباشعر
درختوبرگوريشهميمينيپيداميشه

كيبود؟كيبود؟آناسدوست،بخورمنونهباپوست
پيرمردوحوري

پرندهرودرختهميمينيشدهشلخته
ميمينيگلميكشهيانيني
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پنجاه کتاب پرفروش ترجمه )کودک و نوجوان( در پاییزۀ کتاب 98 در شهر مشهد

ناشرپدیدآوران کتابعنوان کتابردیف
تعداد 

فروخته 
شده

شازده کوچولو۱
نويسنده: آنتوان دو سنت اگزوپری - 

مترجم: احمد شاملو
60نگاه

۲
داستان هاي خوب براي دختران 
بلندپرواز: قصه هايي درباره زنان 

استثنايي

نويسنده: فرانچسکا کاوالو.النا فاويلی - 
مترجم: آرزو گودرزی.امید سهرابی نیک

۳9فرهنگ نشر نو

۳
داستان هاي دختران بلند پرواز: 
قصه هايي درباره زنان استثنايي

نويسنده: فرانچسکا کاوالو.النا فاويلی - 
مترجم: آرزو گودرزی.امید سهرابی نیک

۳9فرهنگ نشر نو

کتي و خواب هاي شیرين۴
مترجم: فرزانه کريمی - ويراستار: الله 

جعفری
۳8قديانی

پنج قدم فاصله5
نويسنده: ريچل لیپینکات.میکي 

داتري.توبیاس اياکونیس - مترجم: 
فاطمه صبحي 

۲7میلکان

خانه درختي ۱۳ طبقه6
نويسنده: اندی گريفیتس - تصويرگر: 

تری دنتون - مترجم: آنیتا يارمحمدی - 
ويراستار: آمنه رستمی

۲7هوپا



68

ديو سه چشم و پسرک هیزم شکن7
نويسنده: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲5

روباه بازيگوش8
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، کتاب های 

 بنفشه
۲5

9
عروسي خانم موشه و  يک قصه ي 

ديگر
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، کتاب های  

بنفشه
۲5

پرنده آبي۱0
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، کتاب های 

 بنفشه
۲۴

جنگ با آدمک ها۱۱
نويسنده: اليمن فرانک باوم - مترجم: 

سبا بابايی

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲۳

زيباي خفته۱۲
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، کتاب های 

 بنفشه
۲۳

السي، سگ وفادار۱۳
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
۲۳قديانی

جادوگر شهر از۱۴
نويسنده: اليمن فرانک باوم - مترجم: 

علی آشنا 

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲۲
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۱5
سگ عجیب دهکده: يک افسانه 

قديمي
نويسنده: شاگا هیراتا -مترجم: مريم 

بینايی

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲۲

شکار و شکارچي و يک قصه ديگر۱6
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲۲

فسقلي ها: مجموعه دوم ۱5 جلدي۱7
نويسنده: تونی گراس - مترجم: تريفه 

قسیمي - ويراستار: شکوه قاسم نیا

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲۲

قوهاي وحشي۱8
نويسنده: هانس کريستیان اندرسن - 

مترجم: بیژن نامجو

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲۲

نیم وجبي۱9
نويسنده: شاگا هیراتا - مترجم: سبا 

بابايی

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۲۲

خانه درختي ۱0۴ طبقه۲0

نويسنده: اندی گريفیتس - تصويرگر: 
تری دنتون - گرافیست: مريم عبدی 

- مترجم: آنیتا يارمحمدی - ويراستار: 
نسرين نوش امینی

۲۱هوپا
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۲۱

داستان هاي خوب براي کودکان 
بلندپرواز: قصه هاي واقعي دختران 
و پسراني که با ايستادگي به اوج 

رسیدند

نويسنده: بن بروکس - تصويرگر: امید 
سهرابی نیک - مترجم: آرزو گودرزی

۲۱فرهنگ نشر نو

سارا کورو۲۲
نويسنده: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۲۱

يک دستیار همه فن حريف۲۳

نويسنده: آنتونیوخ. ايتوربه - تصويرگر: 
آلکس اومیست - گرافیست: مريم عبدی 

- مترجم: رضا اسکندری - ويراستار: 
سیدنويد سیدعلی اکبر

۲۱هوپا

خانه درختي ۲6 طبقه۲۴

نويسنده: اندی گريفیتس -  تصويرگر: 
تری دنتون - گرافیست: مینا يوسفی 

- مترجم: آنیتا يارمحمدی - ويراستار: 
آمنه رستمی

۲0هوپا

دنیاي معرکه ي تام گیتس۲5
نويسنده: لیز پیشون - گرافیست: 

مهدخت رضاخانی - مترجم: بهرنگ 
رجبی - ويراستار: هدا توکلی

۲0هوپا

تام ساير۲6
نويسنده: مارک تواين - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۱9
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خرگوش باهوش، راکون بدجنس۲7
نويسنده: شاگا هیراتا - مترجم: علی 

اکبری

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۱9

کشورت را نجات بده۲8
نويسنده: استیو اسکیدمور.استیو بارلو - 
مترجم: سعیدا زنديان - ويراستار: رويا 

همايون روز

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱9

کالغ و پرنده ها و يک قصه ي ديگر۲9
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۱9

پاستیل هاي بنفش۳0

نويسنده: کاترين اپل گیت - مترجم: 
آناهیتا حضرتی کیاوندانی - ويراستار: 

شهرام بزرگی.فرزانه آقاپور.شبنم 
حیدری پور

۱8پرتقال

خانه درختي 5۲ طبقه۳۱
نويسنده: اندی گريفیتس تصويرگر: تری 

دنتون - مترجم: آنیتا يارمحمدی - 
ويراستار: آمنه رستمی

۱8هوپا

شاعر: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن نامجوسیندرال۳۲
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۱8

کین  تارو۳۳
بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۱8
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معما در جام جهاني فوتبال۳۴

نويسنده: آنتونیوخ. ايتوربه - تصويرگر: 
آلکس اومیست - گرافیست: مريم عبدی 

- مترجم: رضا اسکندری - ويراستار: 
سیدنويد سیدعلی اکبر

۱8هوپا

۳5
سگ فالندر: براي کودکان 7 تا 

۱۱ سال
نويسنده: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۱7

تخم طاليي و میمون جادويي۳6
نويسنده: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو

موسسه انتشارات 
قديانی، کتاب های 

بنفشه 
۱7

خانم معلم جديد ما۳7
نويسنده: دومینیک دمرس - تصويرگر: 
تونی راس - مترجم: مهناز عسگری - 

ويراستار: پژمان واسعی

محراب قلم، 
کتاب های مهتاب

۱7

مسابقه ي خرگوش و الک پشت۳8
- بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۱7

ماريا و شاهزاده شیر۳9
- بازنويسي: شاگا هیراتا - مترجم: بیژن 

نامجو
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۱7

گروه ضربت۴0
نويسنده: استیو اسکیدمور.استیو بارلو - 
مترجم: سعیدا زنديان - ويراستار: رويا 

همايون روز

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱7
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قلعه ي مرگ۴۱
نويسنده: استیو اسکیدمور.استیو بارلو - 
تصويرگر: سونیا لئونگ - مترجم: سعیدا 

زنديان ويراستار: حسین فتاحی

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱7

غیرت وايکینگي۴۲
نويسنده: استیو اسکیدمور.استیو بارلو - 
تصويرگر: سونیا لونگ - مترجم: سعیدا 

زنديان - - ويراستار: شهرام رجب زاده

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱7

عروسي قو۴۳
نويسنده: استیو - بازنويسي: شاگا هیراتا 

اسکیدمور.استیو بارلو - مترجم: بیژن 
نامجو

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱7

شکارچي اژدها۴۴
مترجم: سعیدا زنديان - ويراستار: رويا 

همايون روز
قديانی ، 

کتاب های بنفشه
۱7

در جستجوي مقبره۴5
نويسنده: استیو اسکیدمور.استیو بارلو - 
تصويرگر: سونیا لونگ - مترجم: سعیدا 

زنديان- ويراستار: رويا همايون روز

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱7

حمله ي دشمنان فضايي۴6
نويسنده: استیو اسکیدمور.استیو بارلو - 
تصويرگر: سونیا لئونگ - مترجم: سعیدا 

زنديان - ويراستار: حسین فتاحی

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱7

جنگ طال۴7
نويسنده: استیو اسکیدمور.استیو بارلو - 
مترجم: سعیدا زنديان - ويراستار: رويا 

همايون روز

قديانی ، 
کتاب های بنفشه

۱7
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رابین  هود۴8
احمی - نويسنده: راجرلنسلین گرين - 

مترجم: آرزو ويراستار: حمیدرضا داداشی
۱7پیدايش

پي پي جوراب بلند۴9
نويسنده: آستريد لیندگرن - مترجم: 
طاهر جام برسنگ - ويراستار: مژگان 

کلهر
۱7پیدايش

سفر به آمريکا50
نويسنده: الستر هامفريز - تصويرگر: تام 

مورگان-جونز - مترجم: لیدا هادی - 
ويراستار: امین شیرپور

۱7اطراف
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نمودار پنجاه کتاب پرفروش ترجمه )کودک و نوجوان( در پاییزه کتاب 98 در شهر مشهد
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