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بهترین ناشران ایران کدامند؟
 ۱۹ مورد از بهترین انتشارات ایرانی

ــختترین کار  ــات س ــی اوق ــه گاه ــرای مطالع ــب ب ــاب مناس ــک کت ــاب ی انتخ
ــی  ــاب خوب ــم کت ــه نمی توانی ــر اینک ــه خاط ــا ب ــی از م ــع خیل ــت. در واق ــن اس ممک
ــا  ــویم. ام ــرف می ش ــدن منص ــاب خوان ــم، از کت ــدا کنی ــردن پی ــه ک ــرای مطالع ب
ــی را انتخــاب کــرد؟ یکــی از راه هــای  ــه بایــد کتــاب خوب اصــا چگون
ــه ناشــر آن اســت.  ــرای مطالعــه، توجــه ب ــاب مناســب ب انتخــاب کت
ــار  ــرای انتش ــا را ب ــن کتاب ه ــوال بهتری ــر معم ــران معتب ــع ناش در واق
ــه  ــرای همیــن هــم تصمیــم گرفتیــم در ایــن مقال انتخــاب می کننــد. ب
ــی  ــی را معرف ــران ایران ــان ناش ــا هم ــارات ی ــن انتش ــما بهتری ــه ش ب
ــی را  ــش مهم ــد نق ــر می توان ــر معتب ــاب ناش ــن، انتخ ــم. در ضم کنی
ــه ســراغ  ــد ب ــد. حــال بیایی ــا کن ــز ایف ــن ترجمه نی در انتخــاب بهتری

ــم.  ــی بروی ــن ناشــران ایران برخــی از ای

           نشر ققنوس

ــی  ــارات ایران ــنام ترین انتش ــی از خوش ــک یک ــدون ش ــوس ب ــارات ققن انتش
ــب و  ــا حــدودی جال ــن نشــر هــم ت ــه کار ای ــدازی و شــروع ب ــا قصــه راه ان اســت. ام
ــوس از ســال ۱۳۵۰ کارش  ــی اســت. امیرحســین زادگان، موســس نشــر ققن خواندن
را در یــک کتابفروشــی بــه نــام امیــر آغــاز کــرد. بعــد از ۴ ســال او کار نشــر را شــروع 
ــه در ســال  ــر تاســیس کــرد. البت ــام نشــر امی ــا همــان ن کــرد و انتشــاراتش را هــم ب
ــن  ــی کــه ای ــر داد. نخســتین کتاب ــه ققنــوس تغیی ــر ب ــام نشــر خــود را از امی ۱۳۵۶ ن
نشــر بــه انتشــار رســاند کتــاب توراندخــت، اثــر برتولــت برشــت و بــا ترجمــه رضــا 
ــای  ــاپ کتاب ه ــه چ ــوس در زمین ــر ققن ــت نش ــده فعالی ــود. عم ــی ب کرم رضای
ــز در  ــخ نی ــه فلســفه، روانشناســی و تاری ــاری در زمین ــا چــاپ آث ــتانی اســت ام داس

ــورد. ــم می خ ــه چش ــا ب ــه آن ه کارنام
البتــه نشــر ققنــوس از چــاپ کتــاب بــرای کــودکان و نوجوانــان نیــز غافــل نبــوده 
و نشــر ســرود کــه زیــر مجموعــه ایــن انتشــارات اســت در حــوزه کــودک و نوجــوان 
ــون  ــر تاکن ــن نش ــه ای ــاری ک ــن آث ــی از مهمتری ــه برخ ــد. در ادام ــت می کن فعالی

ــم. ــرده را می بینی ــر ک منتش

سمفونی مردگان  .1
سال بلوا  .2

توراندخت  .3
شازده احتجاب  .4

برتری خفیف  .5
ملت عشق  .6

برتری خفیف  .7
دفتر مرکـزی: تهـران، خیابان انقـاب، خیابـان 12 فروردین، خیابان شـهدای 

ژاندارمری غربی، شـماره 111
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           نشر چشمه

یکــی دیگــر از ناشــران خوشــنام و قدیمــی ایرانــی کــه ماننــد نشــر ققنــوس کارش 
ــا و  ــاالی کتاب ه ــت ب ــه کیفی ــمه ب ــر چش ــرد. نش ــاز ک ــی آغ ــک کتابفروش را از ی
ــاب، نشــر چشــمه  ــر کت ــواع ژان ــن ان ــش معــروف اســت. در بی ــد زیبای طراحــی جل
ــه  ــوان ب ــان می ت ــن می ــت. در ای ــی روی آورده اس ــای ادب ــاپ کتاب ه ــه چ ــتر ب بیش
ــیری،  ــردون مش ــادی، فی ــت آب ــود دول ــاملو، محم ــد ش ــد احم ــی مانن ــار بزرگان آث
ــار  ــه در آث ــی ک ــای مثبت ــر از ویژگی ه ــرد. یکــی دیگ ــت و … اشــاره ک صــادق هدای
ــای  ــم ه ــن مترج ــکاری با بهتری ــورد هم ــه چشــم می خ ــن نشــر ب ــده ای منتشــر ش
کتــاب در ایران اســت. در واقــع وقتــی از نشــر چشــمه رمانــی را بــرای مطالعــه تهیــه 
ــت.  ــوب و روان اس ــه آن خ ــه ترجم ــید ک ــن باش ــد مطمئ ــا می توانی ــد، تقریب می کنی
ــی  ــه انتشــار کتاب های ــی ب ــای ادب ــان و کتاب ه ــر رم ــاوه ب ــم ع ــن نشــر ه ــه ای البت
در زمینــه سیاســت، اقتصــاد، موســیقی، ســینما و… پرداختــه اســت. بــا هــم نگاهــی 

ــم: ــن نشــر می اندازی ــار مشــهور منتشــر شــده توســط ای ــی آث ــه برخ ب

عقاید یک دلقک  .1
اتحادیه ابلهان  .2

جز از کل  .3
هنر شفاف اندیشیدن  .4

اشتباه در ستاره های بخت ما  .5
عامه پسند  .6

نشـانی: تهـران، خیابان کارگر شـمالی، تقاطـع بزرگراه شـهید گمنـام، خیابان 
چهارم، نبـش خیابان صالحـی، پاک 2

نشر ثالث ؛ 
بهترین ناشر کتاب های سیاسی و زندگینامه ایران

ــث  ــن حی ــوان از ای ــد. ج ــاب می آی ــه حس ــی ب ــر جوان ــا نش ــث تقریب ــر ثال نش
ــا  ــد. ب ــال نمی رس ــه ۳۰ س ــوز ب ــت آن هن ــده و قدم ــیس ش ــال ۱۳۷۵ تاس ــه در س ک
ــا کتاب هایــی کــه در زمینــه تاریــخ، سیاســت  ایــن وجــود امــا نشــر ثالــث را همــه ب
و بــه خصــوص برخــی از بهتریــن کتــاب هــای زندگینامه بــه چــاپ رســانده اســت 
ــی تاســیس  ــه چ ــری مطبع ــی جعف ــای محمدعل ــن نشــر توســط آق ــند. ای می شناس
ــای  ــت دارد و کتاب ه ــز فعالی ــا نی ــایر زمینه ه ــث در س ــه نشــر ثال ــده اســت. البت ش
ــار مشــهور ایــن  ــا برخــی آث ــرای آشــنایی ب ســایر ژانرهــا را نیــز منتشــر می کنــد. ب

ــد: ــگاه کنی ــر ن ــای زی ــه کتاب ه ــت ب ــر کافیس نش

کیمیاگر  .1
مائو  .2

آتش و خشم  .3
هزار خورشید تابان  .4

آدرس فروشـگاه: خیابـان کریـم خـان زند، بیـن خیابان ایرانشـهر و ماهشـهر، 
پـاک 15۰، طبقـه چهارم
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           نشر مرکز

ــال ۱۳۶۴  ــه در س ــت ک ــی اس ــوب ایران ــران خ ــر ناش ــم از دیگ ــز ه ــر مرک نش
تاســیس و آغــاز بــه کار کــرد. عمــده فعالیــت ایــن نشــر بــه چــاپ آثــار ادبــی )غیــر 
داســتانی( فلســفه، تاریخــی و سیاســی مربــوط می شــود. مشــهورترین اثــر داســتانی 
ایــن نشــر کتــاب روی مــاه خداونــد را ببــوس از مصطفــی مســتور اســت. نشــر مرکــز 
ــان هــم فعالیــت  ــه کتاب هــای کــودکان و نوجوان ــد نشــر ققنــوس در زمین هــم مانن
ــی  ــار علم ــم و آث ــاب مری ــام کت ــا ن ــنی را ب ــروه س ــن گ ــار ای ــر آث ــن نش ــد. ای می کن
ــار  ــی آث ــان برخ ــد. در پای ــه می کن ــازار عرض ــه ب ــاد ب ــاب م ــام کت ــا ن ــود را ب خ

ــم: ــم می بینی ــا ه ــز را ب ــر مرک ــهور نش مش

روی ماه خداوند را ببوس  .1
یا این یا آن  .2
پوپولیسم  .3

هنر پیر شدن  .4
روسو  .5

تهران، خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، شماره ی ۸

           نشر قطره

یکــی دیگــر از ناشــران خوشــنام ایرانــی کــه در دی مــاه ۱۳۶۷ کار خــود را شــروع 
ــه  ــند. البت ــد می شناس ــاپ می کن ــه چ ــی ک ــار متنوع ــا آث ــره را ب ــر قط ــرد. نش ک
عمــده شــهرت آن بــه چــاپ کتاب  هــای داســتانی و برخــی از بهتریــن کتــاب هــای 
ــد  ــدق می کن ــره ص ــر قط ــاره نش ــه درب ــی ک ــه مهم ــی برمی گردد. نکت روانشناس
ــندگان  ــار نویس ــه آث ــرای ترجم ــی ب ــان ایران ــن مترجم ــی از بهتری ــاب برخ انتخ
خارجــی اســت. در ادامــه بــه برخــی از مهمتریــن آثــاری کــه نشــر قطــره بــه چــاپ 

ــم. ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــانده را ب رس

حکایت دولت و فرزانگی  .1
وقتی نیچه گریست  .2
سه شنبه ها با موری  .3

مرگ ایوان ایلیچ  .4
بار هستی  .5

مکبث  .6
آدرس: تهـران _ خیابـان فاطمـي _ خیابان شـیخلر )ششـم( _ کوچه ي بنفشـه 

_ پاک ۸

           نشر مروارید

ــر  ــه نش ــی اینک ــاب یعن ــار کت ــه انتش ــابقه در عرص ــال س ــه ۶۰ س ــک ب نزدی
ــارات  ــم. انتش ــی بدانی ــرین ایران ــن ناش ــک از بهتری ــدون ش ــد ب ــد را بای مرواری
مرواریــد در ســال ۱۳۴۰ تاســیس شــد. اگرچــه شــروع فعالیــت ایــن نشــر بــا آثــار 
ادبــی بــوده اســت، امــا بعــد از مدتــی نشــر مرواریــد بــه ســراغ موضوعاتــی همچــون 
ــا برخــی از  ــا ب روانشناســی، مدیریــت و طنــز نیــز رفــت. حــال نوبــت آن می رســد ت
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ــویم. ــنا ش ــن نشــر بیشــتر آش ــار ای ــن آث بهتری

هنر عشق ورزیدن  .1
نام من سرخ  .2

کوری  .3
جادوی فکر بزرگ  .4

نفر بعدی که در بهشت ماقات می کنید  .5
 آدرس فروشـگاه : خیابـان انقـاب ، جنـب خیابـان دانشـگاه ، پـاک 11۸۸

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان انقاب ، خیابان وحید نظری ، پاک 2۹

           نشر نی

یکــی دیگــر از ناشــران قدیمــی و فعــال ایرانــی کــه اتفاقــا بــه شــدت هــم حامــی 
کتابفروشــی ها اســت. نشــر نــی را همــه بــا نمایشــنامه های بی نظیــر ایرانــی و 
ــارات  ــت انتش ــا فعالی ــن تنه ــه ای ــند. البت ــد می شناس ــر می کن ــه منتش ــی ک خارج
ــوم  ــون عل ــی همچ ــات، در حوزه های ــر ادبی ــاوه ب ــی ع ــی نیســت. نشــر ن ــی ن قدیم
اجتماعــی، علــوم سیاســی، حقــوق، اقتصــاد، فلســفه و دیــن و … کتاب هــای مختلفــی 
ــن  ــار کمــک گرفت ــا در کن ــاده کتاب ه ــت فوق الع ــازار کــرده اســت. کیفی ــه ب را روان
ــارات و  ــن انتش ــی از بهتری ــه یک ــر را ب ــن نش ــد ای ــوب و کار بل ــای خ از مترجم ه
ناشــران ایرانــی تبدیــل کــرده اســت. نشــر نــی تــا کنــون بیــش از ۱۵۰۰ عنــوان را در 
ــاب  ــن دو انق ــران بی ــاب ای ــرده اســت. کت ــازار ک ــه ب ــده روان ــه ش ــای گفت زمینه ه
ــاری  ــه آث ــم از جمل ــی به آن پرداختی ــای سیاس ــاب ه ــن کت ــه در مقاله بهتری ک
اســت کــه توســط همیــن انتشــارات بــه چــاپ رســیده اســت. برخــی دیگــر از آثــار 

ــد از: ــی عبارتن ــر ن ــم نش مه

آنتیگون  .1
آرزوهای بر باد رفته  .2

آخرین پر سیمرغ  .3
بلندی های بادگیر  .4
سرگذشت فلسفه  .5

تهران، خیابـان فاطمـی، خیابان رهی معیـری، باالتـر از خیابان فکوری، شـماره 
2۰

           نشر امیرکبیر

ــت  ــد از گذش ــم بع ــوز ه ــه هن ــی ک ــران ایران ــن ناش ــن و بهتری از قدیمی تری
ــون اســت. انتشــارات  ــای گوناگ بیــش از ۷۰ ســال در حــال چــاپ و انتشــار کتاب ه
ــن  ــب اینکــه رشــد و توســعه ای ــاق جال ــر در ســال ۱۳۲۸ تاســیس شــد. اتف امیرکبی
ــگاه انتشــاراتی  ــن بن ــه بزرگتری ــن نشــر ب ــه پنجــاه باعــث شــد ای ــا ده انتشــارات ت
خاورمیانــه تبدیــل شــود. در واقــع برخــی کارهایــی کــه ایــن نشــر انجــام داد الگویــی 
ــیاری از  ــم بس ــل ه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــیر ش ــی در مس ــارات ایران ــایر انتش ــرای س ب
ــاد  ــی ی ــن ناشــران ایران ــن و بهتری ــی از تاثیرگذارتری ــوان یک ــه عن ــر ب نشــر امیرکبی
ــر فرهنــگ فارســی ۶  ــر منتشــر شــده در انتشــارات امیرکبی ــن اث ــد. مهمتری می کنن
ــن انتشــارات در زمینــه چــاپ کتاب هــای داســتانی و غیــر  جلــدی معیــن اســت. ای

ــد از: ــار آن عبارتن ــن آث ــی از بهتری ــت دارد. برخ ــتانی فعالی داس
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ترجمه کلیله و دمنه  .1
جاناتان مرغ دریایی  .2

فرهنگ فارسی 6 جلدی معین  .3
فرهنگ انگلیسی و فارسی آریان پور  .4

دایره المعارف مصاحب  .5
تهران، ضلع جنوب شرقی مخبرالدوله )تقاطع جمهوری و سعدی(، پاک 2

           نشر نگاه

ــاب و  ــل انق ــت خــود را از قب ــه فعالی ــی ک ــر از ناشــران خوشــنام ایران یکــی دیگ
در ســال ۱۳۵۲ آغــاز کــرده اســت. نشــر نــگاه را یکــی از برتریــن ناشــران در حــوزه 
ادبیــات و علوم انســانی اســت. شــاید دلیــل اصلــی محبوبیــت آن انتشــار کتاب شــعر 
شــاعران ترانه ســرایان جدیــد و قدیمــی اســت. از شــاملو و ســیمین بهبهانــی گرفتــه، 
ــی شــاعران نویســندگانی  ــوی همگ ــزرگ عل ــی و ب ــزوی، رضــا براهن ــا حســین من ت
ــته اند.  ــکاری داش ــگاه هم ــر ن ــا نش ــاله ب ــا ۵۰ س ــدت تقریب ــن م ــه در ای ــد ک بودن
ــه در  ــانده ک ــاپ رس ــه چ ــا ب ــایر زمینه ه ــز در س ــی را نی ــار مهم ــن نشــر آث ــه ای البت
ایــن بیــن می تــوان بــه کتــاب نبــرد مــن اشــاره کــرد. نبــرد مــن اثــر آدولــف هیتلــر 
اســت و بــرای مــدت زیــادی جــزو یکــی از کتــاب هــای ممنوعــه جهان بــه شــمار 
ــه  ــه و ب ــز آن را ترجم ــگاه نی ــر ن ــت نش ــن ممنوعی ــام ای ــد از اتم ــا بع ــت. ام می رف

ــد از: ــن نشــر عبارتن ــار مهــم ای چــاپ رســاند. ســایر آث

چشمهایش  .1
شازده کوچولو  .2

امشب کنار غزل های من بخواب  .3
تصور کن  .4

داستان دو شهر  .5
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد  .6

خیابـان انقـاب ، خیابان شـهدای ژاندارمـری ، بین خ فخـر رازی و خ دانشـگاه ، 
پـاک 63 طبقـه ی پنجم

نشر نسل نو اندیش؛
 از بهترین ناشران ایرانی کتاب های غیرداستانی

“نان خواندنت را بخور!”
ــی  ــش یک ــل نواندی ــت. نس ــش اس ــل نواندی ــارات نس ــعار انتش ــه ش ــن جمل ای
ــت و  ــای مدیری ــر کتاب ه ــه نش ــدام ب ــران اق ــه در ای ــت ک ــاراتی اس ــن انتش از اولی
ــن نشــر کــه فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۷۶ آغــاز کــرده اســت،  موفقیــت کــرد. ای
ــی  ــازار داخل ــی زود در ب ــا را خیل ــای روز دنی ــه کتاب ه ــرده ترجم ــعی ک ــواره س هم
ــار نشــر نســل نواندیــش را کتاب هــای غیرداســتانی  ــا تمــام آث ــد. تقریب عرضــه کن
ــه  ــارات ب ــن انتش ــا در ای ــار آن ه ــه آث ــندگانی ک ــن نویس ــد. در بی ــکیل می دهن تش
ــد ترامــپ، ناپلئــون هیــل،  ــی رابینــز، دونال ــه آنتون ــد ب چــاپ رســیده اســت می توان
دارن هــاردی، رابــرت کیوســاکی و برایــان تریســی اشــاره کــرد. کتــاب جامــع زبــان 
ــه آن  ــط عمومی ب ــش رواب ــرای افزای ــاب ب ــه در مقاله کت ــدن ک ــان ب ــرار زب اس
اشــاره کردیــم هــم توســط همیــن انتشــارات بــه چــاپ رســیده اســت. برخــی دیگــر 
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ــد از: ــا عبارتن ــط آن ه ــده توس ــار منتشــر ش از آث

از خوب به عالی  .1
اثر مرکب  .2

شخصیت شما همیشگی نیست  .3
قدرت ذهن ناخودآگاه شما  .4

تهران، میدان ولیعصر . ابتدای کریمخان زند . پاک 3۰۸ ساختمان کیمیا

نشر نوین؛
از بهترین ناشران ایرانی توسعه فردی و کسب و کار

ــه  ــراد را ب ــن فضــا بســیاری اف تــب کســب و کارهــای اینترنتــی و موفقیــت در ای
ــم  ــن ه ــردی کشــانده اســت. نشــر نوی ــای کســب و کار و توســعه ف ســمت کتاب ه
یکــی از بهتریــن انتشــاراتی اســت کــه در زمینــه چــاپ و توزیــع کتاب هــای توســعه 
ــرده  ــه از ســال ۱۳۹۲ فعالیتــش را شــروع ک ــن نشــر ک ــد. ای ــت می کن ــردی فعالی ف
ــه دســت آورد.  اســت، تاکنــون موفــق شــده جوایــزی همچــون شــرکت خــاق را ب
ــه کســب و کار توســعه  ــار در زمین ــن آث ــه و انتشــار بهتری ــار ترجم ــن نشــر در کن ای
ــرده  ــازار ک ــی وارد ب ــه فارس ــا ترجم ــز ب ــاروارد را نی ــب و کار ه ــه کس ــردی، مجل ف
ــه  ــن ترجم ــر نوی ــط نش ــم توس ــم دیجیتال ه ــن کتاب مینیمالیس ــت. همچنی اس
ــط  ــده توس ــر ش ــم منتش ــار مه ــر آث ــی از دیگ ــه برخ ــت. در ادام ــده اس ــاپ ش و چ
ــن نشــر  ــاپ شــده توســط ای ــم پ ــار مه ــر از آث ــم. برخــی دیگ ــن را می بینی نشــر نوی

عبارتنــد از:

قانون 5 ثانیه  .1
واقعیت  .2

عادت های اتمی  .3
قدرت عادت  .4

پوست در بازی  .5
آدرس: تهـران، خیابان عباس آباد )بهشـتی(، خیابـان سـرافراز، کوچه دوم ب، 

پـاک 15، واحد 7

           نشر آموخته

ــی را هــم منتشــر  یــک نشــر خــوب و بســیار جــوان کــه از قضــا کتاب هــای خوب
کــرده اســت. نشــر آموختــه از آن دســت انتشــاراتی اســت کــه تنهــا بــر روی یــک یــا 
دو موضــوع تمرکــز دارنــد. در واقــع تــا لحظــه نــگارش ایــن مقالــه تمــام کتاب هــای 
ــه  ــردی خاص ــعه ف ــب و کار و توس ــعه کس ــته بندی توس ــه در دو دس ــر آموخت نش
ــاوی  ــا ح ــه غالب ــای انتشــارات آموخت ــوان حــدس زد کتاب ه ــس می ت می شــوند. پ
ــت  ــه ســمت و ســوی موفقی ــا را ب ــد م ــا می توان ــه اســتفاده از آن ه ــی هســتند ک نکات
ســوق دهــد. مثــا کتاب هایــی مانند ذهــن حــواس جمع و اصــل گرایی کــه 
خاصــه هــر دوی آن هــا در باشــگاه کتابخوانــی مــا موجــود اســت، توســط ایــن نشــر 
ترجمــه و منتشــر شــده اند. برخــی دیگــر از آثــار مشــهور منتشــر شــده توســط ایــن 

ــد از: ــر عبارتن نش

با چرا شروع کنید  .1
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           نشر میلکان

یکــی دیگــر از ناشــران نوپــا کــه اتفاقــا آن هــا هــم ماننــد نشــر آموختــه فعالیــت 
ــه  ــه نشــر آموخت ــا نســبت ب ــکان ام ــد. نشــر میل خــود را از ســال ۱۳۹۳ آغــاز کردن
کتاب هایــی بــا موضوعــات متفاوت تــر منتشــر می کنــد. از رمــان و فلســفه 
ــی  ــه برخ ــتند ک ــی هس ــی موضوعات ــعه فردی همگ ــت و توس ــا مدیری ــه، ت گرفت
ــکان را  ــند. میل ــاپ می رس ــه چ ــکان ب ــر میل ــا در نش ــای آن ه ــن کتاب ه از بهتری
ــم  ــارات علیرغ ــن انتش ــند. ای ــم می شناس ــدش ه ــب روی جل ــای جال ــا طراحی ه ب
ــرای  ــی ب ــداران خوب ــته طرف ــذرد، توانس ــرش نمی گ ــال از عم ــوز ۱۰ س ــه هن اینک
خــود پیــدا کنــد. برخــی از بهتریــن کتاب هــای منتشــر شــده توســط نشــر میلــکان 

عبارتنــد از:

النور و پارک  .1
بی حد و مرز  .2

رهبری  .3
کار عمیق  .4

تهران، خیابان نوفاح

نشر راه پرداخت؛ 
از بهترین ناشران ایرانی ارزش دیجیتال و فناوری مالی

یکــی دیگــر از جوانتریــن ناشــران ایرانــی لیســت مــا کــه زمینــه فعالیتــش هــم 
ــر  ــن ناش ــوان بهتری ــت را می ت ــر راه پرداخ ــت. نش ــود آن نوپاس ــل خ ــت مث درس
ــه راه  ــت. البت ــی دانس ــاوری مال ــال و فن ــای ارز دیجیت ــاب ه ــی در زمینه کت ایران
ــار  ــارات در کن ــن انتش ــع ای ــت. در واق ــاب نیس ــارت کت ــک انتش ــا ی ــت تنه پرداخ
پایــگاه خبــری راه پرداخــت، ماهنامــه چاپــی عصــر تراکنــش موسســه راه پرداخــت 
ــانه  ــن رس ــه االن مهمتری ــا ب ــال ۱۳۹۰ ت ــه از س ــن مجموع ــد. ای ــکیل می دهن را تش
ــه  ــد. ب ــاب می آین ــه حس ــی ب ــاوری مال ــان فن ــا هم ــک ی ــن ت ــه فی ــران در زمین ای
ــیاری  ــال، بس ــای دیجیت ــب ارزه ــدن ت ــر ش ــا همه گی ــروزه ب ــم ام ــت ه ــن عل همی
ــاز  ــی از س ــرای آگاه ــن انتشــارات را ب ــای منتشــر شــده توســط ای ــراد کتاب ه از اف
ــده  ــر ش ــای منتش ــن کتاب ه ــی از بهتری ــد. برخ ــه می کنن ــازار مطالع ــن ب و کار ای

ــد از: ــارات عبارتن ــن انتش ــط ای توس

یک ساتوشی  .1
کسب و کار باکچین  .2

انقاب باکچین  .3
اقتصاد کریپتو  .4
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اقتصاد اشتراکی  .5

           نشر سوره مهر؛ از بهترین ناشران ایرانی دفاع مقدس

یکــی از بهتریــن ناشــران ایرانــی در زمینــه چــاپ کتاب هــای اســامی و کتــاب 
ــد.  ــا آن آشــنایی دارن ــر کامــا ب ــن ژان ــه ای ــدان ب ــاع مقدس کــه عاقه من هــای دف
ــه  ــه ب ــتند ک ــاری هس ــارات آث ــن انتش ــط ای ــده توس ــر ش ــای منتش ــده کتاب ه عم
معرفــی فرهنــگ ایرانی-اســامی می پردازنــد. برخــی از آثــار منتشــر شــده توســط 
ــا اقبــال بســیار خوبــی روبــرو شــوند. بــه طــوری کــه حتــی  ایــن نشــر توانســته اند ب
تــا بیــش از ۱۵۰ بــار تجدیــد چــاپ شــده اند. انتشــارات ســوره مهــر تــا کنــون ۲۵۰ 
ــف منتشــر کــرده اســت. در فهرســت  ــرای گروه هــای ســنی مختل ــاب را ب ــد کت جل

ــم: ــا را می بینی ــن کتاب ه ــهورترین ای ــی از مش ــر برخ زی

پایی که جا ماند  .1
آن بیست و سه نفر  .2

دختر شینا  .3
دا  .4

خیابان حافظ، خیابان رشت، پاک 23

           نشر سایه سخن

ــه  ــت ک ــران اس ــم ای ــرهای مه ــر از نش ــی دیگ ــخن یک ــایه س ــارات س انتش
ــال ۱۳۸۹  ــه در س ــر ک ــن نش ــت. ای ــتانی اس ــر داس ــار غی ــر روی آث ــزش ب تمرک
ــد.  ــت می کن ــای روانشناســی فعالی ــه کتاب ه تاســیس شــده اســت بیشــتر در زمین
ــه  ــارات ترجم ــن انتش ــی در ای ــای روانشناس ــاب ه ــن کت ــی از بهتری ــع برخ در واق
ــار  ــه از آث ــه نفــس ک ــاد ب ــاب شــکاف اعتم ــال کت ــرای مث ــه چــاپ رســیده اند. ب و ب
ــه  ــخن ب ــایه س ــر س ــت در نش ــه نفس اس ــاد ب ــش اعتم ــته در جهت افزای برجس
چــاپ رســیده اســت. همچنیــن بــد نیســت بدانیــد ایــن نشــر همــکاری ویــژه ای بــا 
ــن  ــط همی ــم توس ــاب ه ــوری انتخ ــهور تئ ــاب مش ــی دارد. کت ــی صاحب ــر عل دکت
ــار  ــت. از آث ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــخن ب ــایه س ــر س ــه و در نش ــی ترجم ــر صاحب دکت

ــرد: ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــر می ت ــن نش ــط ای ــده توس ــهور چاپ ش مش

تئوری انتخاب  .1
سیلی واقعیت  .2

ازدواج بدون شکست  .3
سفر و یک مغز ما  .4
زندگی هدفمند  .5

تهـران، خیابـان انقاب، خیابـان 12 فروردین، کوچه بهشـت آییـن، پاک 1۹، 
طبقـه همکف
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نشر فرهنگ معاصر؛ 
از بهترین ناشران ایرانی کتاب  های مرجع

ــم  ــلیمان حیی ــدی س ــای دو جل ــتفاده از فرهنگ ه ــه اس ــا تجرب ــام م ــا تم تقریب
ــه  ــی ب ــی و فارس ــه فارس ــی ب ــکل انگلیس ــه دو ش ــه ب ــی ک ــته ایم. فرهنگ های را داش
ــر از  ــی دیگ ــا یک ــما را ب ــا ش ــم ت ــه را گفتی ــن نکت ــد. ای ــده بودن ــر ش ــی منتش انگلیس
ــن انتشــارات  ــی آشــنا کنیــم، انتشــارات فرهنــگ معاصــر. ای ناشــران قدیمــی ایران
ــازار نشــر شــروع کــرده اســت. جالــب اینکــه اولیــن  از ســال ۱۳۶۰ کار خــود را در ب
ــوم  ــدی مرح ــگ دوجل ــان فرهن ــر، هم ــن نش ــط ای ــده توس ــر ش ــای منتش کتاب ه
حییــم اســت. اگرچــه در طــول ایــن ۴۰ ســال فعالیــت آن  هــا بــه ســراغ ســایر انــواع 
ــد، امــا تمرکــز آن هــا همــواره بــر چــاپ فرهنگ هــای مختلــف بــوده  کتــاب رفته ان
ــن انتشــارات بازســازی  ــم در ای ــای قدیمــی ه ــن برخــی از فرهنگ ه اســت. همچنی
ــگ  ــار منتشــر شــده توســط نشــر فرهن ــش شــده اســت. از مشــهورترین آث و ویرای

ــرد: ــاره ک ــر اش ــای زی ــه کتاب ه ــوان ب ــر می ت معاص

فرهنگ معاصر پویا  .1
فرهنگ دانشگاهی آلمانی-فارسی  .2

مجموعه دانش معاصر  .3
فرهنگ های عربی  .4

فرهنگ های فرانسه  .5
تهران، خیابان طالقانی، بین وصال و فلسطین، خیابان فریمان، شماره 2۸

           نشر هدهد؛ از بهترین ناشران ایرانی کتاب کودک

ــی  ــش بزرگ ــواره چال ــودکان و نوجوانان هم ــرای ک ــار کتاب ب ــگارش و انتش ن
ــدان  ــه می ــا ب ــری پ ــرورش فک ــون پ ــی کان ــا وقت ــت. ام ــوده اس ــران ب ــرای ناش ب
بگــذارد، چــاپ کتاب هــای مفیــد بــرای ایــن گــروه ســنی آســانتر می شــود. کتــاب 
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــای کان ــر مجموعه ه ــی از زی ــد یک هده
ــور  ــی عب ــر متخصصان ــده در آن از فیلت ــر ش ــار منتش ــم آث ــن ه ــرای همی ــت. ب اس
ــاپ و انتشــار  ــه چ ــد. البت ــد را دارن ــای مفی ــی تشــخیص کتاب ه ــه توانای ــد ک می کن
ــن مجموعــه  ــه آن مشــغول اســت. ای ــاب تنهــا کاری نیســت کــه نشــر هدهــد ب کت
ــدازی و تجهیــز کتابخانه هــا هــم مشــغول اســت.  ــه راه ان ــر چــاپ کتــاب، ب عــاوه ب

ــد از: ــد عبارتن ــر هده ــهور نش ــار مش ــی از آث برخ

المر فیل رنگارنگ  .1
جم جمک برگ خزون  .2

مرغ سرک پا کوتاه  .3
بوسه هایی برای بابا  .4

نشـانی: تهـران، خیابـان یوسـف آبـاد، خیابـان وفاکیـش توحیـدی )بیسـت و 
سـوم(، کـوی 23 شـایان، پـاک 26، درب سـمت چـپ، تـک زنـگ.
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نشر جنگل؛ 
یکی از بهترین ناشران کتاب های خارجی در ایران

ــت  ــری اس ــن نش ــگل قوی تری ــارات جن ــم انتش ــر بگویی ــود اگ ــد ب ــراه نخواه بی
ــد.  ــت می کن ــا فعالی ــایر زبان ه ــی و س ــای انگلیس ــاپ کتاب ه ــه چ ــه در زمین ک
ایــن انتشــارات بــا چــاپ تعــدادی از بهتریــن رمــان هــای انگلیسی توانســته جــای 
خــود را در بــازار بــه خوبــی پیــدا کنــد. درواقــع انتشــارات جنــگل بــه ســبب اســتفاده 
ــا  ــکل و ب ــن ش ــه بهتری ــا را ب ــایر زبان ه ــار س ــته آث ــرفته، توانس ــتگاه های پیش از دس
ــت،  ــا، کتاب هــای روانشناســی، موفقی ــه چــاپ برســاند. رمان ه ــت ب ــن کیفی باالتری
ــده  ــاپ ش ــار چ ــده ای از آث ــش عم ــان بخ ــوزش زب ــای آم ــا و کتاب ه فرهنگ ه
ــن  ــه ای ــهوری ک ــای مش ــه کتاب ه ــوند. از جمل ــامل می ش ــر را ش ــن نش ــط ای توس

ــرده: ــاره ک ــر اش ــار زی ــه آث ــوان ب ــرده اســت می ت ــاپ ک انتشــارات چ

Indistractable  .1
Why     we    sleep  .2

Prid   e an   d Prejudice  .3
12Rules    of    Life   .4

تهـران، میـدان انقـاب، خیابان انقـاب، خیابـان 12فروردیـن، خیابـان لبافی 
نـژاد نرسـیده به خیابـان منیـری جاوید )اردیبهشـت(، شـماره 1۸5


