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بهترین ناشران ایران کدامند؟
 ۱۹مورد از بهترین انتشارات ایرانی
انتخــاب یــک کتــاب مناســب بــرای مطالعــه گاهــی اوقــات ســختترین کار
ممکــن اســت .در واقــع خیلــی از مــا بــه خاطــر اینکــه نمیتوانیــم کتــاب خوبــی
بــرای مطالعــه کــردن پیــدا کنیــم ،از کتــاب خوانــدن منصــرف میشــویم .امــا
اصــا چگونــه بایــد کتــاب خوبــی را انتخــاب کــرد؟ یکــی از راههــای
انتخــاب کتــاب مناســب بــرای مطالعــه ،توجــه بــه ناشــر آن اســت.
در واقــع ناشــران معتبــر معمــوال بهتریــن کتابهــا را بــرای انتشــار
انتخــاب میکننــد .بــرای همیــن هــم تصمیــم گرفتیــم در ایــن مقالــه
بــه شــما بهتریــن انتشــارات یــا همــان ناشــران ایرانــی را معرفــی
کنیــم .در ضمــن ،انتخــاب ناشــر معتبــر میتوانــد نقــش مهمــی را
در انتخــاب بهتریــن ترجمه نیــز ایفــا کنــد .حــال بیاییــد بــه ســراغ
برخــی از ایــن ناشــران ایرانــی برویــم.
نشر ققنوس
انتشــارات ققنــوس بــدون شــک یکــی از خوشــنامترین انتشــارات ایرانــی
اســت .امــا قصــه راه انــدازی و شــروع بــه کار ایــن نشــر هــم تــا حــدودی جالــب و
خواندنــی اســت .امیرحســین زادگان ،موســس نشــر ققنــوس از ســال  ۱۳۵۰کارش
را در یــک کتابفروشــی بــه نــام امیــر آغــاز کــرد .بعــد از  ۴ســال او کار نشــر را شــروع
کــرد و انتشــاراتش را هــم بــا همــان نــام نشــر امیــر تاســیس کــرد .البتــه در ســال
 ۱۳۵۶نــام نشــر خــود را از امیــر بــه ققنــوس تغییــر داد .نخســتین کتابــی کــه ایــن
نشــر بــه انتشــار رســاند کتــاب توراندخــت ،اثــر برتولــت برشــت و بــا ترجمــه رضــا
کرمرضایــی بــود .عمــده فعالیــت نشــر ققنــوس در زمینــه چــاپ کتابهــای
داســتانی اســت امــا چــاپ آثــاری در زمینــه فلســفه ،روانشناســی و تاریــخ نیــز در
کارنامــه آنهــا بــه چشــم میخــورد.
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
فعالیــت میکنــد .در ادامــه برخــی از مهمتریــن آثــاری کــه ایــن نشــر تاکنــون
منتشــر کــرده را میبینیــم.
 .1سمفونی مردگان
 .2سال بلوا
 .3توراندخت
 .4شازده احتجاب
 .5برتری خفیف
 .6ملت عشق
 .7برتری خفیف
دفتر مرکـزی :تهـران ،خیابان انقلاب ،خیابـان  ١٢فروردین ،خیابان شـهدای
ژاندارمری غربی ،شـماره ۱۱۱
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نشر چشمه
یکــی دیگــر از ناشــران خوشــنام و قدیمــی ایرانــی کــه ماننــد نشــر ققنــوس کارش
را از یــک کتابفروشــی آغــاز کــرد .نشــر چشــمه بــه کیفیــت بــاالی کتابهــا و
طراحــی جلــد زیبایــش معــروف اســت .در بیــن انــواع ژانــر کتــاب ،نشــر چشــمه
بیشــتر بــه چــاپ کتابهــای ادبــی روی آورده اســت .در ایــن میــان میتــوان بــه
آثــار بزرگانــی ماننــد احمــد شــاملو ،محمــود دولــت آبــادی ،فیــردون مشــیری،
صــادق هدایــت و … اشــاره کــرد .یکــی دیگــر از ویژگیهــای مثبتــی کــه در آثــار
منتشــر شــده ایــن نشــر بــه چشــم میخــورد همــکاری با بهتریــن مترجــم هــای
کتــاب در ایران اســت .در واقــع وقتــی از نشــر چشــمه رمانــی را بــرای مطالعــه تهیــه
میکنیــد ،تقریبــا میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه ترجمــه آن خــوب و روان اســت.
البتــه ایــن نشــر هــم عــاوه بــر رمــان و کتابهــای ادبــی بــه انتشــار کتابهایــی
در زمینــه سیاســت ،اقتصــاد ،موســیقی ،ســینما و… پرداختــه اســت .بــا هــم نگاهــی
بــه برخــی آثــار مشــهور منتشــر شــده توســط ایــن نشــر میاندازیــم:
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 .1عقاید یک دلقک
 .2اتحادیه ابلهان
 .3جز از کل
 .4هنر شفاف اندیشیدن
 .5اشتباه در ستارههای بخت ما
 .6عامه پسند
نشـانی :تهـران ،خیابان کارگر شـمالی ،تقاطـع بزرگراه شـهید گمنـام ،خیابان
چهارم ،نبـش خیابان صالحـی ،پالک ۲
نشر ثالث ؛
بهترین ناشر کتاب های سیاسی و زندگینامه ایران
نشــر ثالــث تقریبــا نشــر جوانــی بــه حســاب میآیــد .جــوان از ایــن حیــث
کــه در ســال  ۱۳۷۵تاســیس شــده و قدمــت آن هنــوز بــه  ۳۰ســال نمیرســد .بــا
ایــن وجــود امــا نشــر ثالــث را همــه بــا کتابهایــی کــه در زمینــه تاریــخ ،سیاســت
و بــه خصــوص برخــی از بهتریــن کتــاب هــای زندگینامه بــه چــاپ رســانده اســت
میشناســند .ایــن نشــر توســط آقــای محمدعلــی جعفــری مطبعــه چــی تاســیس
شــده اســت .البتــه نشــر ثالــث در ســایر زمینههــا نیــز فعالیــت دارد و کتابهــای
ســایر ژانرهــا را نیــز منتشــر میکنــد .بــرای آشــنایی بــا برخــی آثــار مشــهور ایــن
نشــر کافیســت بــه کتابهــای زیــر نــگاه کنیــد:
 .1کیمیاگر
 .2مائو
 .3آتش و خشم
 .4هزار خورشید تابان
آدرس فروشـگاه :خیابـان کریـم خـان زند ،بیـن خیابان ایرانشـهر و ماهشـهر،
پلاک  ،۱۵۰طبقـه چهارم
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نشر مرکز
نشــر مرکــز هــم از دیگــر ناشــران خــوب ایرانــی اســت کــه در ســال ۱۳۶۴
تاســیس و آغــاز بــه کار کــرد .عمــده فعالیــت ایــن نشــر بــه چــاپ آثــار ادبــی (غیــر
داســتانی) فلســفه ،تاریخــی و سیاســی مربــوط میشــود .مشــهورترین اثــر داســتانی
ایــن نشــر کتــاب روی مــاه خداونــد را ببــوس از مصطفــی مســتور اســت .نشــر مرکــز
هــم ماننــد نشــر ققنــوس در زمینــه کتابهــای کــودکان و نوجوانــان هــم فعالیــت
میکنــد .ایــن نشــر آثــار ایــن گــروه ســنی را بــا نــام کتــاب مریــم و آثــار علمــی
خــود را بــا نــام کتــاب مــاد بــه بــازار عرضــه میکنــد .در پایــان برخــی آثــار
مشــهور نشــر مرکــز را بــا هــم میبینیــم:
 .1روی ماه خداوند را ببوس
 .2یا این یا آن
 .3پوپولیسم
 .4هنر پیر شدن
 .5روسو
تهران ،خیابان فاطمی ،خیابان باباطاهر ،شمارهی ۸
نشر قطره
یکــی دیگــر از ناشــران خوشــنام ایرانــی کــه در دی مــاه  ۱۳۶۷کار خــود را شــروع
کــرد .نشــر قطــره را بــا آثــار متنوعــی کــه چــاپ میکنــد میشناســند .البتــه
عمــده شــهرت آن بــه چــاپ کتابهــای داســتانی و برخــی از بهتریــن کتــاب هــای
روانشناســی برمیگردد .نکتــه مهمــی کــه دربــاره نشــر قطــره صــدق میکنــد
انتخــاب برخــی از بهتریــن مترجمــان ایرانــی بــرای ترجمــه آثــار نویســندگان
خارجــی اســت .در ادامــه بــه برخــی از مهمتریــن آثــاری کــه نشــر قطــره بــه چــاپ
رســانده را بــه شــما معرفــی میکنیــم.
 .1حکایت دولت و فرزانگی
 .2وقتی نیچه گریست
 .3سه شنبه ها با موری
 .4مرگ ایوان ایلیچ
 .5بار هستی
 .6مکبث
آدرس :تهـران _ خيابـان فاطمـي _ خيابان شـيخلر (ششـم) _ كوچهي بنفشـه
_ پالك ۸
نشر مروارید
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نزدیــک بــه  ۶۰ســال ســابقه در عرصــه انتشــار کتــاب یعنــی اینکــه نشــر
مرواریــد را بایــد بــدون شــک از بهتریــن ناشــرین ایرانــی بدانیــم .انتشــارات
مرواریــد در ســال  ۱۳۴۰تاســیس شــد .اگرچــه شــروع فعالیــت ایــن نشــر بــا آثــار
ادبــی بــوده اســت ،امــا بعــد از مدتــی نشــر مرواریــد بــه ســراغ موضوعاتــی همچــون
روانشناســی ،مدیریــت و طنــز نیــز رفــت .حــال نوبــت آن میرســد تــا بــا برخــی از

بهتریــن آثــار ایــن نشــر بیشــتر آشــنا شــویم.
 .1هنر عشق ورزیدن
 .2نام من سرخ
 .3کوری
 .4جادوی فکر بزرگ
 .5نفر بعدی که در بهشت مالقات میکنید
آدرس فروشـگاه  :خیابـان انقلاب  ،جنـب خیابـان دانشـگاه  ،پلاک ۱۱۸۸
دفتر مرکزی  :تهران  ،خیابان انقالب  ،خیابان وحید نظری  ،پالک ۲۹
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نشر نی
یکــی دیگــر از ناشــران قدیمــی و فعــال ایرانــی کــه اتفاقــا بــه شــدت هــم حامــی
کتابفروشــیها اســت .نشــر نــی را همــه بــا نمایشــنامههای بینظیــر ایرانــی و
خارجــی کــه منتشــر میکنــد میشناســند .البتــه ایــن تنهــا فعالیــت انتشــارات
قدیمــی نــی نیســت .نشــر نــی عــاوه بــر ادبیــات ،در حوزههایــی همچــون علــوم
اجتماعــی ،علــوم سیاســی ،حقــوق ،اقتصــاد ،فلســفه و دیــن و … کتابهــای مختلفــی
را روانــه بــازار کــرده اســت .کیفیــت فوقالعــاده کتابهــا در کنــار کمــک گرفتــن
از مترجمهــای خــوب و کار بلــد ایــن نشــر را بــه یکــی از بهتریــن انتشــارات و
ناشــران ایرانــی تبدیــل کــرده اســت .نشــر نــی تــا کنــون بیــش از  ۱۵۰۰عنــوان را در
زمینههــای گفتــه شــده روانــه بــازار کــرده اســت .کتــاب ایــران بیــن دو انقــاب
کــه در مقاله بهتریــن کتــاب هــای سیاســی به آن پرداختیــم از جملــه آثــاری
اســت کــه توســط همیــن انتشــارات بــه چــاپ رســیده اســت .برخــی دیگــر از آثــار
مهــم نشــر نــی عبارتنــد از:

۲۰

 .1آنتیگون
 .2آرزوهای بر باد رفته
 .3آخرین پر سیمرغ
 .4بلندی های بادگیر
 .5سرگذشت فلسفه
تهران ،خیابـان فاطمـی ،خیابان رهی معیـری ،باالتـر از خیابان فکوری ،شـماره
نشر امیرکبیر

از قدیمیتریــن و بهتریــن ناشــران ایرانــی کــه هنــوز هــم بعــد از گذشــت
بیــش از  ۷۰ســال در حــال چــاپ و انتشــار کتابهــای گوناگــون اســت .انتشــارات
امیرکبیــر در ســال  ۱۳۲۸تاســیس شــد .اتفــاق جالــب اینکــه رشــد و توســعه ایــن
انتشــارات تــا دهــه پنجــاه باعــث شــد ایــن نشــر بــه بزرگتریــن بنــگاه انتشــاراتی
خاورمیانــه تبدیــل شــود .در واقــع برخــی کارهایــی کــه ایــن نشــر انجــام داد الگویــی
بــرای ســایر انتشــارات ایرانــی در مســیر شــد .بــه همیــن دلیــل هــم بســیاری از
نشــر امیرکبیــر بــه عنــوان یکــی از تاثیرگذارتریــن و بهتریــن ناشــران ایرانــی یــاد
میکننــد .مهمتریــن اثــر منتشــر شــده در انتشــارات امیرکبیــر فرهنــگ فارســی ۶
جلــدی معیــن اســت .ایــن انتشــارات در زمینــه چــاپ کتابهــای داســتانی و غیــر
داســتانی فعالیــت دارد .برخــی از بهتریــن آثــار آن عبارتنــد از:
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 .1ترجمه کلیله و دمنه
 .2جاناتان مرغ دریایی
 .3فرهنگ فارسی  ۶جلدی معین
 .4فرهنگ انگلیسی و فارسی آریانپور
 .5دایره المعارف مصاحب
تهران ،ضلع جنوب شرقی مخبرالدوله (تقاطع جمهوری و سعدی) ،پالک ۲
نشر نگاه
یکــی دیگــر از ناشــران خوشــنام ایرانــی کــه فعالیــت خــود را از قبــل انقــاب و
در ســال  ۱۳۵۲آغــاز 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 ترانهســرایان جدیــد و قدیمــی اســت .از شــاملو و ســیمین بهبهانــی گرفتــه،
تــا حســین منــزوی ،رضــا براهنــی و بــزرگ علــوی همگــی شــاعران نویســندگانی
بودنــد کــه در ایــن مــدت تقریبــا  ۵۰ســاله بــا نشــر نــگاه همــکاری داشــتهاند.
البتــه ایــن نشــر آثــار مهمــی را نیــز در ســایر زمینههــا بــه چــاپ رســانده کــه در
ایــن بیــن میتــوان 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
میرفــت .امــا بعــد از اتمــام ایــن ممنوعیــت نشــر نــگاه نیــز آن را ترجمــه و بــه
چــاپ رســاند .ســایر آثــار مهــم ایــن نشــر عبارتنــد از:
 .1چشمهایش
 .2شازده کوچولو
 .3امشب کنار غزلهای من بخواب
 .4تصور کن
 .5داستان دو شهر
 .6نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
خیابـان انقلاب  ،خیابان شـهدای ژاندارمـری  ،بین خ فخـر رازی و خ دانشـگاه ،
پلاک  ۶۳طبقـه ی پنجم
نشر نسل نو اندیش؛
از بهترین ناشران ایرانی کتابهای غیرداستانی
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“نان خواندنت را بخور!”
ایــن جملــه شــعار انتشــارات نســل نواندیــش اســت .نســل نواندیــش یکــی
از اولیــن انتشــاراتی اســت کــه در ایــران اقــدام بــه نشــر کتابهــای مدیریــت و
موفقیــت کــرد .ایــن نشــر کــه فعالیــت خــود را از ســال  ۱۳۷۶آغــاز کــرده اســت،
همــواره ســعی کــرده ترجمــه کتابهــای روز دنیــا را خیلــی زود در بــازار داخلــی
عرضــه کنــد .تقریبــا تمــام آثــار نشــر نســل نواندیــش را کتابهــای غیرداســتانی
تشــکیل میدهنــد .در بیــن نویســندگانی کــه آثــار آنهــا در ایــن انتشــارات بــه
چــاپ رســیده اســت میتوانــد بــه آنتونــی رابینــز ،دونالــد ترامــپ ،ناپلئــون هیــل،
دارن هــاردی ،رابــرت کیوســاکی و برایــان تریســی اشــاره کــرد .کتــاب جامــع زبــان
اســرار زبــان بــدن کــه در مقاله کتــاب بــرای افزایــش روابــط عمومی بــه آن
اشــاره کردیــم هــم توســط همیــن انتشــارات بــه چــاپ رســیده اســت .برخــی دیگــر

از آثــار منتشــر شــده توســط آنهــا عبارتنــد از:
 .1از خوب به عالی
 .2اثر مرکب
 .3شخصیت شما همیشگی نیست
 .4قدرت ذهن ناخودآگاه شما
تهران ،میدان ولیعصر  .ابتدای کریمخان زند  .پالک  ۳۰۸ساختمان کیمیا

بهترین
ناشران ایران
کدامند؟

نشر نوین؛
از بهترین ناشران ایرانی توسعه فردی و کسب و کار
تــب کســب و کارهــای اینترنتــی و موفقیــت در ایــن فضــا بســیاری افــراد را بــه
ســمت کتابهــای کســب و کار و توســعه فــردی کشــانده اســت .نشــر نویــن هــم
یکــی از بهتریــن انتشــاراتی اســت کــه در زمینــه چــاپ و توزیــع کتابهــای توســعه
فــردی فعالیــت میکنــد .ایــن نشــر کــه از ســال  ۱۳۹۲فعالیتــش را شــروع کــرده
اســت ،تاکنــون موفــق شــده جوایــزی همچــون شــرکت خــاق را بــه دســت آورد.
ایــن نشــر در کنــار ترجمــه و انتشــار بهتریــن آثــار در زمینــه کســب و کار توســعه
فــردی ،مجلــه کســب و کار هــاروارد را نیــز بــا ترجمــه فارســی وارد بــازار کــرده
اســت .همچنیــن کتاب مینیمالیســم دیجیتال هــم توســط نشــر نویــن ترجمــه
و چــاپ شــده اســت .در ادامــه برخــی از دیگــر آثــار مهــم منتشــر شــده توســط
نشــر نویــن را میبینیــم .برخــی دیگــر از آثــار مهــم پــاپ شــده توســط ایــن نشــر
عبارتنــد از:
 .1قانون  ۵ثانیه
 .2واقعیت
 .3عادت های اتمی
 .4قدرت عادت
 .5پوست در بازی
آدرس :تهـران ،خیابان عباس آباد (بهشـتی) ،خیابـان سـرافراز ،کوچه دوم ب،
پلاک  ،۱۵واحد ۷
نشر آموخته
یــک نشــر خــوب و بســیار جــوان کــه از قضــا کتابهــای خوبــی را هــم منتشــر
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 کتابهــای
نشــر آموختــه در دو دســتهبندی توســعه کســب و کار و توســعه فــردی خالصــه
میشــوند .پــس میتــوان حــدس زد کتابهــای انتشــارات آموختــه غالبــا حــاوی
نکاتــی هســتند کــه اســتفاده از آنهــا میتوانــد مــا را بــه ســمت و ســوی موفقیــت
ســوق دهــد .مثــا کتابهایــی مانند ذهــن حــواس جمع و اصــل گرایی کــه
خالصــه هــر دوی آنهــا در باشــگاه کتابخوانــی مــا موجــود اســت ،توســط ایــن نشــر
ترجمــه و منتشــر شــدهاند .برخــی دیگــر از آثــار مشــهور منتشــر شــده توســط ایــن
نشــر عبارتنــد از:
 .1با چرا شروع کنید
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 .2از صفر به یک
 .3این است بازاریابی
 .4گاو بنفش
دفتـر مرکزی :اصفهـان – اتوبـان شـهید دسـتجردی – خلیج فـارس ( ۱۱امام
خمینـی) – نبش بن بسـت  – ۵پلاک ۱۲۴
نشر میلکان
یکــی دیگــر از ناشــران نوپــا کــه اتفاقــا آنهــا هــم ماننــد نشــر آموختــه فعالیــت
خــود را از ســال  ۱۳۹۳آغــاز کردنــد .نشــر میلــکان امــا نســبت بــه نشــر آموختــه
کتابهایــی بــا موضوعــات متفاوتتــر منتشــر میکنــد .از رمــان و فلســفه
گرفتــه ،تــا مدیریــت و توســعه فردی همگــی موضوعاتــی هســتند کــه برخــی
از بهتریــن کتابهــای آنهــا در نشــر میلــکان بــه چــاپ میرســند .میلــکان را
بــا طراحیهــای جالــب روی جلــدش هــم میشناســند .ایــن انتشــارات علیرغــم
اینکــه هنــوز  ۱۰ســال از عمــرش نمیگــذرد ،توانســته طرفــداران خوبــی بــرای
خــود پیــدا کنــد .برخــی از بهتریــن کتابهــای منتشــر شــده توســط نشــر میلــکان
عبارتنــد از:
 .1النور و پارک
 .2بی حد و مرز
 .3رهبری
 .4کار عمیق
تهران ،خیابان نوفالح
نشر راه پرداخت؛

از بهترین ناشران ایرانی ارزش دیجیتال و فناوری مالی

یکــی دیگــر از جوانتریــن ناشــران ایرانــی لیســت مــا کــه زمینــه فعالیتــش هــم
درســت مثــل خــود آن نوپاســت .نشــر راه پرداخــت را میتــوان بهتریــن ناشــر
ایرانــی در زمینه کتــاب هــای ارز دیجیتــال و فنــاوری مالــی دانســت .البتــه راه
پرداخــت تنهــا یــک انتشــارت کتــاب نیســت .در واقــع ایــن انتشــارات در کنــار
پایــگاه خبــری راه پرداخــت ،ماهنامــه چاپــی عصــر تراکنــش موسســه راه پرداخــت
را تشــکیل میدهنــد .ایــن مجموعــه از ســال  ۱۳۹۰تــا بــه االن مهمتریــن رســانه
ایــران در زمینــه فیــن تــک یــا همــان فنــاوری مالــی بــه حســاب میآینــد .بــه
همیــن علــت هــم امــروزه بــا همهگیــر شــدن تــب ارزهــای دیجیتــال ،بســیاری
از افــراد کتابهــای منتشــر شــده توســط ایــن انتشــارات را بــرای آگاهــی از ســاز
و کار ایــن بــازار مطالعــه میکننــد .برخــی از بهتریــن کتابهــای منتشــر شــده
توســط ایــن انتشــارات عبارتنــد از:
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.1
.2
.3
.4

یک ساتوشی
کسب و کار بالکچین
انقالب بالکچین
اقتصاد کریپتو

 .5اقتصاد اشتراکی
نشر سوره مهر؛ از بهترین ناشران ایرانی دفاع مقدس
یکــی از بهتریــن ناشــران ایرانــی در زمینــه چــاپ کتابهــای اســامی و کتــاب
هــای دفــاع مقدس کــه عالقهمنــدان بــه ایــن ژانــر کامــا بــا آن آشــنایی دارنــد.
عمــده کتابهــای منتشــر شــده توســط ایــن انتشــارات آثــاری هســتند کــه بــه
معرفــی فرهنــگ ایرانی-اســامی میپردازنــد .برخــی از آثــار منتشــر شــده توســط
ایــن نشــر توانســتهاند بــا اقبــال بســیار خوبــی روبــرو شــوند .بــه طــوری کــه حتــی
تــا بیــش از  ۱۵۰بــار تجدیــد چــاپ شــدهاند .انتشــارات ســوره مهــر تــا کنــون ۲۵۰
جلــد کتــاب را بــرای گروههــای ســنی مختلــف منتشــر کــرده اســت .در فهرســت
زیــر برخــی از مشــهورترین ایــن کتابهــا را میبینیــم:

بهترین
ناشران ایران
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 .1پایی که جا ماند
 .2آن بیست و سه نفر
 .3دختر شینا
 .4دا
خیابان حافظ ،خیابان رشت ،پالک ۲۳
نشر سایه سخن
انتشــارات ســایه ســخن یکــی دیگــر از نشــرهای مهــم ایــران اســت کــه
تمرکــزش بــر روی آثــار غیــر داســتانی اســت .ایــن نشــر کــه در ســال ۱۳۸۹
تاســیس شــده اســت بیشــتر در زمینــه کتابهــای روانشناســی فعالیــت میکنــد.
در واقــع برخــی از بهتریــن کتــاب هــای روانشناســی در ایــن انتشــارات ترجمــه
و بــه چــاپ رســیدهاند .بــرای مثــال کتــاب شــکاف اعتمــاد بــه نفــس کــه از آثــار
برجســته در جهت افزایــش اعتمــاد بــه نفس اســت در نشــر ســایه ســخن بــه
چــاپ رســیده اســت .همچنیــن بــد نیســت بدانیــد ایــن نشــر همــکاری ویــژهای بــا
دکتــر علــی صاحبــی دارد .کتــاب مشــهور تئــوری انتخــاب هــم توســط همیــن
دکتــر صاحبــی ترجمــه و در نشــر ســایه ســخن بــه چــاپ رســیده اســت .از آثــار
مشــهور چاپشــده توســط ایــن نشــر میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
 .1تئوری انتخاب
 .2سیلی واقعیت
 .3ازدواج بدون شکست
 .4سفر و یک مغز ما
 .5زندگی هدفمند
تهـران ،خیابـان انقالب ،خیابـان  ۱۲فروردین ،کوچه بهشـت آییـن ،پالک ،۱۹
طبقـه همکف
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نشر فرهنگ معاصر؛

از بهترین ناشران ایرانی کتابهای مرجع

تقریبــا تمــام مــا تجربــه اســتفاده از فرهنگهــای دو جلــدی ســلیمان حییــم
را داشــتهایم .فرهنگهایــی کــه بــه دو شــکل انگلیســی بــه فارســی و فارســی بــه
انگلیســی منتشــر شــده بودنــد .ایــن نکتــه را گفتیــم تــا شــما را بــا یکــی دیگــر از
ناشــران قدیمــی ایرانــی آشــنا کنیــم ،انتشــارات فرهنــگ معاصــر .ایــن انتشــارات
از ســال  ۱۳۶۰کار خــود را در بــازار نشــر شــروع کــرده اســت .جالــب اینکــه اولیــن
کتابهــای منتشــر شــده توســط ایــن نشــر ،همــان فرهنــگ دوجلــدی مرحــوم
حییــم اســت .اگرچــه در طــول ایــن  ۴۰ســال فعالیــت آنهــا بــه ســراغ ســایر انــواع
کتــاب رفتهانــد ،امــا تمرکــز آنهــا همــواره بــر چــاپ فرهنگهــای مختلــف بــوده
اســت .همچنیــن برخــی از فرهنگهــای قدیمــی هــم در ایــن انتشــارات بازســازی
و ویرایــش شــده اســت .از مشــهورترین آثــار منتشــر شــده توســط نشــر فرهنــگ
معاصــر میتــوان بــه کتابهــای زیــر اشــاره کــرد:
 .1فرهنگ معاصر پویا
 .2فرهنگ دانشگاهی آلمانی-فارسی
 .3مجموعه دانش معاصر
 .4فرهنگهای عربی
 .5فرهنگهای فرانسه
تهران ،خیابان طالقانی ،بین وصال و فلسطین ،خیابان فریمان ،شماره ۲۸
نشر هدهد؛ از بهترین ناشران ایرانی کتاب کودک
نــگارش و انتشــار کتاب بــرای کــودکان و نوجوانان همــواره چالــش بزرگــی
بــرای ناشــران بــوده اســت .امــا وقتــی کانــون پــرورش فکــری پــا بــه میــدان
بگــذارد ،چــاپ کتابهــای مفیــد بــرای ایــن گــروه ســنی آســانتر میشــود .کتــاب
هدهــد یکــی از زیــر مجموعههــای کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
اســت .بــرای همیــن هــم آثــار منتشــر شــده در آن از فیلتــر متخصصانــی عبــور
میکنــد کــه توانایــی تشــخیص کتابهــای مفیــد را دارنــد .البتــه چــاپ و انتشــار
کتــاب تنهــا کاری نیســت کــه نشــر هدهــد بــه آن مشــغول اســت .ایــن مجموعــه
عــاوه بــر چــاپ کتــاب ،بــه راهانــدازی و تجهیــز کتابخانههــا هــم مشــغول اســت.
برخــی از آثــار مشــهور نشــر هدهــد عبارتنــد از:
 .1المر فیل رنگارنگ
 .2جم جمک برگ خزون
 .3مرغ سرک پا کوتاه
 .4بوسههایی برای بابا
نشـانی :تهـران ،خیابـان یوسـف آبـاد ،خیابـان وفاکیـش توحیـدی (بیسـت و
سـوم) ،کـوی  ۲۳شـایان ،پلاک  ،٢۶درب سـمت چـپ ،تـک زنـگ.

SOHEILAMANI.COM

نشر جنگل؛

یکی از بهترین ناشران کتاب های خارجی در ایران

بیــراه نخواهــد بــود اگــر بگوییــم انتشــارات جنــگل قویتریــن نشــری اســت
کــه در زمینــه چــاپ کتابهــای انگلیســی و ســایر زبانهــا فعالیــت میکنــد.
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
از دســتگاههای پیشــرفته ،توانســته آثــار ســایر زبانهــا را بــه بهتریــن شــکل و بــا
باالتریــن کیفیــت بــه چــاپ برســاند .رمانهــا ،کتابهــای روانشناســی ،موفقیــت،
فرهنگهــا و کتابهــای آمــوزش زبــان بخــش عمــدهای از آثــار چــاپ شــده
توســط ایــن نشــر را شــامل میشــوند .از جملــه کتابهــای مشــهوری کــه ایــن
انتشــارات چــاپ کــرده اســت میتــوان بــه آثــار زیــر اشــاره کــرده:
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Indistractable .1
Why we sleep .2
Prid e an d Prejudice .3
12Rules of Life .4
تهـران ،میـدان انقلاب ،خیابان انقلاب ،خیابـان ۱۲فروردیـن ،خیابـان لبافی
نـژاد نرسـیده به خیابـان منیـری جاوید (اردیبهشـت) ،شـماره ۱۸۵
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