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  پیشگفتار
سـازمان ها بـه منظـور بقا و ادامـه حیات، نیازمند اتخاذ روش ها و سیسـتم های مدیریتی بـرای پایش و بهبود 
مداوم عملکرد و فرایندها هسـتند. آن هادریافته اند که برای پیشـبرد اهداف و افزایِش توان اطالعات مختلف، 
پراکنـده و ناهمگـون، سـازمان را یکپارچـه و منسـجم کننـد. لذا بـرای هدایـت و راهبری سـازمان در جهت 
تحقـق اهـداف آن، بـه صـورت مسـتمر، بازخورد عملکـرد آن را دریافت می کننـد تا براسـاس آن، عملکرد و 
فرایندهـای سـازمان را بهبـود بخشـند، به نحوی که عملکرد اجزای مختلف سـازمان با یکدیگر همسـو و در 
جهـت تحقق اهداف تعیین شـده باشـد. برخی ضرورت تهیـه و ارائه گزارش عملکرد را بـه اندازه ای می دانند 
کـه معتقدنـد بـدون آن، تحقق اهداف سـازمان در جهت تعالی و پیشـرفت امکان پذیر نیسـت. زیرا مالحظه 
و بررسـی تغییرات مقادیر کّمی پارامترها و شـاخص ها و سـنجش آن ها برای راهبری سیسـتم، نه تنها الزم که 
حیاتـی اسـت. درسیسـتم های مدیریتـی کـه کاربرد آن ها تحقـق اهداف عالی سـازمان اسـت، می توان گفت 
گزارش عملکرد اگر صحیح و اصولی تهیه و تدوین شـود، شـامل اطالعات الزم و حیاتی برای راهبری مؤثر 
و کارآمد سـازمان اسـت. گزارش عملکرد، اطالعات را به عنوان ورودی سیستم، می تواند یکپارچه و منسجم 
کنـد تـا پـس از پـردازش تبدیل به دانش شـود و دانش مـورد نیاز به موقـع در اختیار کاربران قـرار گیرد. بدون 
گزارش عملکرد، ارتباط منطقی بین اعضا و واحدهای دیگر اعم از سیاست گذار، برنامه ریز، ناظر و مجری 
قطـع می شـود و دیگـر نمی تـوان به موقـع و صحیح تصمیم گیـری و برنامه ریزی کـرد. عالوه بـر آن، گزارش 
عملکرد با دربرداشـتن شـاخص های اساسـِی عملکرد، موجب می شـود با در دسترسـی و اشترا ک اطالعات 
و تحلیـل نتایـج و وضعیت سـازمان، بسـتر مناسـِب یادگیری و مدیریـت دانش در سـازمان فراهم شـود. ارائه 
گزارش عملکرد به عنوان بازخوردی از عملکرد سـازمان و ارائه اطالعات به ذی نفعاِن آن نشـانه اهمیت دادن 
بـه ذی نفعـان و وجود کانال های ارتباطی با آن ها اسـت. بنابرایـن هدف از ارائه گزارش عملکرد به ذی نفعان نه 
تنها اطالع رسـانی که جلب نظر و مشـارکت آن ها سـت. با ارائه گزارش صحیح از عملکرد، می توان اعتماد 
ذی نفعـان را بـرای تحقـق اهـداف سـازمان هم جهت و هم سـو کـرد. در نهایت می تـوان گفت ارائـه گزارش 
عملکرد دقیق و بازخورد یک سیسـتم مدیریتی بیانگر ویژگی، هوشـمندی، کارآمدی و اثربخشـی سیسـتم و 
وجود سـازوکارهای پایش و مدیریت اسـت. و برعکس، نبود گزارش عملکرد نشـا ن دهنده نقص اساسی در 
یک سیستم برای برقراری ارتباط مؤثر سازمانی است و بدون پایش عملکرد و ارائه گزارش شفاف و اصولی، 

امکان تشـخیص درسـت و تصمیم گیری صحیح مدیریت راهبردی فراهم نمی شـود. 

                                                                                                    ابراهیم حیدری
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی



  مقدمه
واحـد آمـار و برنامه ریـزی دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزی فرهنگـی تـالش می کنـد تـا گـزارش عملکرد 
معاونت فرهنگی را هر سـال با تغییرات و اصالحاتی نسـبت به سـال قبل با گرایش برنامه ریزی تهیه کند.هر 
چند که نبود سـامانه ای جامع و اطالعاتی کافی از بخش های مختلف، تدوین این گزارش را با مشـکالتی 

روبه رو کرده اسـت.
بخش هـای ایـن گزارش شـامل،تقویم فرهنگی فعالیت های دفاتر و مؤسسـات، شـرح وظایف سـازمانی، 
مشـروح فعالیت هـا و موانـع، مشـکالت و پیشـنهادات اسـت. در بخش »مشـروح فعالیت ها « گـزارش هر 
یـک از دفاتر و مؤسسـات بدون دخل و تصرف آورده شـده اسـت بجز توصیـف و معرفی برخی فعالیت ها 
کـه در گزارش هـای دریافتـی کمتـر بـه آن پرداخته شـده بـود، و به منظور درک و شـفافیت بیشـتِر مطالب 
بـرای خواننـدگان و پژوهشـگران آن هـا را از سـامانه ها و اطالعـات موجـود فراهـم و اضافـه کردیـم.، تهیـه 
جـداول مقایسـه ای فعالیت هـا بیـن سـال 1398 و سـال قبـل، گـزارش اقدامـات معاونت فرهنگی بر اسـاس 
کالن برنامه های وزیر محترم، گزارش وضعیت » شاخص های اختصاصی« ارزیابی عملکرد معاونت امور 

فرهنگـی از جملـه بخش هـای جدیدی اسـت که امسـال به گزارش افزوده شـده اسـت.
بی تردیـد ایـن گـزارش نقایـص و کمبود هایـی دارد کـه بایـد از آن ها کاسـت. امید اسـت این امـر با نقد 
و نظـر مدیـران و همـکاران و خواننـدگان مرتفـع شـود و این گـزارش بتواند عـالوه بر ویژگـی حفظ و ثبت 
تجربیـات، در سیاسـت گذاری و برنامه ریزی های نوین و تدویـن راهبردهای فرهنگی آینده اثر بخش، مؤثر 
و را هگشـا باشـدضمنأ با توجـه به اینکه اعتقاد داریم،مجموع فعالیت هـای معاونت مرهون تالش و زحمت 
همه همکاران عزیز اسـت لذا در گزارش این سـال به منظور قدردانی و یادآوری، اسـامی کارکنان هر دفتر 

و مؤسسـه در ذیل مشـروح فعالیت ها آورده شـد.
هم چنیـن بـر خـود الزم می دانیم از همه همـکاران بخش آمار و اطالعات دفاتر و مؤسسـات معاونت که 
برای تولید و تهیه این گزارش در طول سـال ما را یاری کردند در این جا مراتب تشـکر و سپاسـگزاری خود 

را اعالم نماییم. 
                                                                                                           عبدالرضا گرشاسبی

معاون دفتر مطالعات و برنامه ریزی



معاونت امور فرهنگی 
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 مقدمه
معاونـت فرهنگـی، همواره یکـی از مهم ترین و حسـاس ترین حوزه هـای وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسالمی محسوب می شود. ساختار تشکیالتی معاونت امور فرهنگی شامل:  مشاور اجرایی و مشاور 
پژوهشی و واحدهای:  امور مالی، امور اداری و پشتیبانی، روابط عمومی و کمیته فرهنگی ارزشیابی 
هنرمنـدان ( ، چهـار دفتـر یـا اداره کل و سـه مؤسسـه نیمـه خصوصی اسـت. مجموعـه اقدامات این 
معاونـت را از یـک زاویـه می توان به سـه دسـته کلی تقسـیم بندی کـرد. اقدامات حمایتـی، نظارتی و 

هدایتی.
در ایـن تقسـیم بندی، برگـزاری نمایشـگاه های کتـاب داخلـی، حضـور در نمایشـگاه های کتـاب 
خارجـی، جشـنواره های تخصصـی، برنامه های گسـترش و ترویج کتاب و کتاب خوانی، نشسـت ها 
، تأمیـن و پرداخـت یارانـه  به بخش های حقیقی و حقوقی حلقه های مختلف صنعت چاپ و نشـردر 
زمـره ی  فعالیت هـای حمایتـی )طـی برنامه هـا و فرایندهایـی توسـط دفاتـر و مؤسسـات(؛ نظـارت و 
صدور مجوز های قبل و بعد انتشـار کتاب، مراسـم  اقلیت های دینی و مسـابقات فرهنگی، واردات و 
صـادرات کتاب محصوالت چاپی و محصوالت فرهنگی مرتبـط با موضوع کار معاونت، در زمره ی 
اقدامات نظارتی و باالخره سیاسـت گذاری و برنامه ریزی مبتی بر اسـناد باالدستی و برنامه های نه گانه 
وزیر، ایجاد تعامالت اسـتانی، مشـارکت نمایندگان صنوف حوزه ی صنعت چاپ و نشـر در شـورای 
تصمیم گیـری، تقویـت دیپلماسـی فرهنگی، ارتقای بهره وری سـازمان و رشـد شـاخص های ارزیابی 
عملکـرد، دیـدار و مالقـات با مقامـات فرهنگی داخلـی و خارجـی) نمایندگان سیاسـی، فرهنگی و 
دینـی(، تنظیـم و انعقاد تفاهم نامه با سـازمان ها و نهادهـا در زمره اقدامات هدایتی قـرار می گیرند. پر 
واضح اسـت که تقسـیم بندی های دیگری را نیز از زاویه های دیگر می توان برشـمرد که این جا به یک 

نمونه ی آن برای آشـنایی کلی با این معاونت، اشـاره و بسـنده شـد.
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  شرح وظایف سازمانی
  سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی، استاندارد سـازی و مهندسـی امـور فرهنگـی، منطبـق بـا اهداف 

اسـالم و انقالب اسـالمی.
گاهی های مفید    سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی مناسـب فرهنگـی در زمینـه افزایـش و ارتقـاء آ

عمومـی از ُطـرق مختلف ارزشـی با همـکاری مراکز مرتبط.
  سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی در جهـت تولیـد، توسـعه و ترویـج فرهنـگ مکتـوب، فرهنگ 

مطالعـه و پژوهش.
  سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور صیانت از استقالل فرهنگی و هویت اسالمی ایرانی.

 سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی جامع توسـعه، ترویـج و امور فرهنگی و هنری مبتنـی بر اصول و 
ارزش هـای دینی، در چارچـوب اختیارات حاکمیتی.

  سیاست گذاری به منظور تقویت و ترویج فرهنگ نماز، مهدویت، انتظار، اتحاد، جهاد، ایثار و 
شـهادت، تالش در رشد فضائل اخالقی با رویکرد خانواده.

  سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی به منظـور توسـعه و ترویـج کتـاب و کتاب خوانی در میان اقشـار 
مختلـف به منظـور رشـد و ارتقـاء سـطح معرفـت، دانـش و فرهنگ اسـالمی از ُطـرق مختلفی چون 

برگـزاری نمایشـگاه ها، جایزه هـای مختلف کتـاب و مدیریـت یارانه های فرهنگـی مربوطه.
  برنامه ریزی در جهت تولید، توسعه، ترویج، نشر و حمایت از شعر و ادبیات داستانی .

  برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در راسـتای آموزش و تربیت نیروی انسـانی مفید در سـطح مدیریت 
و کارشناسـی امور فرهنگی هم چنین آموزش های الزم ضمن خدمت کارکنان.

  برنامه ریزی در جهت پرورش استعداد و ذوق فرهنگی افراد )عوام و خواص( به ویژه جوانان.
  برنامه ریزی در جهت تولید، توسعه، ترویج، نشر و حمایت از آثار مکتوب.

گاهی های عمومی مـردم جهت به کار    برنامه ریزی هـای فرهنگـی اجتماعی به منظـور افزایش آ
نبـردن اصـول، افـکار، عقایـد، باورهـا، الگوهـا، واژه ها و )فرهنـگ( بیگانه در جامعه بـا هماهنگی و 

همکاری مراجـع ذی ربط.
  برنامه ریزی به منظور احیاء و اشـاعه فرهنگ های اصیل اسـالمی ایرانی فراموش و مبدل شـده و 
جایگزینی آن ها با موارد نادرسـت و ُعرفی ؛ هم چنین ارائه طرح های مناسـب جهت ترغیب و تشـویق 

اقشار مختلف به آن ها.
  برنامه ریزی، توسـعه، ترویج و گسـترش زبان و ادبیات فارسـی، فرهنگ ایرانی اسـالمی از ُطرق 
مختلفـی چـون راه اندازی و حمایت بنیادها و بنگاه های فرهنگـی هنری ادبی هم چنین تبیین و ارتقاء 

جایـگاه آن هادر داخل و خارج از کشـور با هماهنگی و همـکاری مراکز ذی ربط.
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  برنامه ریزی در راسـتای فعالیت های فرهنگی به منظور شـناخت، پیشگیری و مبارزه با مقوله های 
اسـتکبار، ظلـم، مواد مخدر، مکاتب الحـادی، عرفان های انحرافی، خرافـات و ارائه الگو و خدمات 
فراخـور با هماهنگی سـایر واحدهـا و مراکز مربوطه و بهره مندی از امکانـات در چارچوب اختیارات 

محوله.
  برنامه ریزی و همکاری در راستای ارتقاء و گسترش سطوح کمی و کیفی حوزه ادبیات فارسی 
و نشر آثار فاخر مربوطه و تعیین و تحکیم جایگاه آن در ایران و جهان با همکاری سایر دستگاه های 
مرتبـط، هم چنیـن برنامه ریـزی بـرای ایجـاد و اداره بنیادها و بنگاه هـای ادبی هنری و انجـام اقدامات 

حمایتـی و نظارتی در چارچوب ضوابط.
  برنامه ریزی و همکاری به به منظور پشـتیبانی و حمایت از  برنامه ها و مشـارکت در فعالیت های 

هیئت امنای کتابخانه های عمومی در سـطح کشور.
  نظارت بر اجرای اصول و سیاست های فرهنگی کشور در چارچوب اختیارات.

  بررسی و نظارت بر دستگاه های ذیربط در زمینه انعقاد قرارداد، توافق یا تفاهم نامه های فرهنگی 
با سـایر کشـورها در حوزه اختیارات محوله و اجرای صحیح و به موقع آن ها.

  هدایت و نظارت بر واحدها و مراکز ذی ربط جهت ارتقاء سـطوح کمی و کیفی و ارائه هرچه 
بهتر خدمات فرهنگی و هنری مرتبط مطابق با فن آوری های روز )رایانه ای، الکترونیکی، مخابراتی(، 

کنتـرل، نظارت و حفاظت )فنی و محتوایی( از آن ها.
  هدایـت و حمایـت مـادی و معنـوی از ترویـج و آمـوزش فرهنـگ پهلوانـی در زمینـه فرهنـگ 

نشـرمکتوب و الکترونیـک.
  انجـام مطالعـات و تحقیقـات الزم در مبانـی و مسـائل فرهنـگ عمومـی و اسـتفاده از نتایج آن 
در برنامه ریزی هـای فرهنگی؛هم چنیـن طراحـی فعالیت های نوین در راسـتای فرهنگ مؤید عمومی 

باتوجه بـه نیازهای روز.
  مطالعـه میدانـی از طریـق شناسـایی فرهنـگ سـایر ملـل به منظـور توسـعه مناسـبات فرهنگی و 

جلوگیـری از نفـوذ فرهنـگ مخـرب بیگانه.
  هدایت و حمایت مادی و معنوی از پژوهش های فرهنگی.

  تعیین و تدوین ضوابط، شرایط و چگونگی مدیریت، هدایت، حمایت مادی و معنوی، نظارت 
بر فعالیت های داخلی و خارجی امور فرهنگی و هنری و اشـخاص )حقیقی و حقوقی( مرتبط و آثار 

آنان.
  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربـوط بـه حمایـت از مصنفـان، مؤلفـان، مترجمـان، ویراسـتاران، 
تصویرگران)اهـل قلـم(، واحدهـای صنفـی آنـان و فراهـم آوردن زمینه هـای الزم بـرای اجـرای آن ها.
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  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربوط به چگونگی تأسـیس، اداره یا انحالل مؤسسـات و دفاتر نشـر، 
صدور پروانه نشـر )مکتوب و الکترونیک( هم چنین آیین نامه های حمایتی، رتبه و سـطح بندی ناشران 

و نظـارت بر فعالیت آنان.
  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربـوط بـه چگونگـی تأسـیس، اداره،  انحـالل، حمایـت و صـدور 

مجـوز  انـواع چاپخانه ها)افسـت، دیجیتـال، سـیلک(.
  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربـوط بـه چگونگـی و شـرایط برگـزاری نمایشـگاه ها، جشـنواره ها، 

همایش هـا، مجامـع، تشـکل ها، مسـابقات فرهنگـی، صـدور مجـوز فعالیـت  و نظـارت بـر آن ها.
  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربـوط بـه شناسـایی، بزرگداشـت و چگونگـی تکریـم و تجلیـل از 

پدیدآورنـدگان آثـار نوشـتاری )داخلـی و خارجـی( و نشـر آثـار آنـان.
  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربوط به شناسـایی، انتخـاب و معرفی اهل قلم، آثار مکتوب، ناشـران 
)اصحاب فرهنگ و هنر( هم چنین چگونگی تشـویق، حمایت و اهداء جوایز و نشـان های فرهنگی 

و هنـری به آنان.
  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربـوط به سـاماندهی، هدایت، حمایت و حفاظـت از میراث مکتوب 

به ویـژه نسـخ خطـی و امور مربوطـه و نظارت به مـوارد مذکور.
  تعییـن و تدویـن ضوابط کنتـرل و نظارت بر: فعالیت ها، تولیـدات، نامگذاری ها، طراحی بناها، 
نصـب نمادهـا، اسـتفاده از عالئـم و نشـان ها، به کاربردن شـعارها، اسـتعمال ُمدها، مفاد آموزشـی از 
نظـر عـدم کاربرد فرهنگ، مصادیق، واژه های بیگانه مغایر با فرهنگ اسـالمی ـ ایرانی، با هماهنگی و 

همـکاری واحدها، مراکـز و مراجع ذی ربط.
  تعیین و تدوین ضوابط و شـرایط مربوط به چگونگی فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی 

اقلیت هـای دینـی مذهبی و اتباع بیگانه، صدور مجوز فعالیت  آنان و نظـارت بر امور مذکور.
  تعییـن، تدویـن و پیشـنهاد آیین نامه های مربوط به چگونگی انتخاب، شـیوه عملکـرد و مراحل 
اجرایـی امـور مرتبـط بـا اعضاء هیئت هـای نظارت بر دبیـر خانه های »ضوابط نشـر«، »صـدور پروانه 
نشـر« ، »نشـر کتب«، »انتخاب و خرید کتب«، »چاپ و نشـر«، »رسیدگی به تخلفات«، هم چنین 
کمیته های »تخصصی ارزشـیابی شـعرا و نویسندگان«، »بررسی و انتخاب کتب ارزشمند«، »بررسی 

و انتخـاب طرح هـای فرهنگی و هنری«.
  تعییـن و تدویـن ضوابـط مربوط به چگونگی صـادرات و واردات )ورود و خروج( محصوالت،  

تولیـدات و ملزومـات فرهنگی مرتبط، آیین نامه های حمایتی و نظـارت بر آن ها.
  تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی تولید، توزیع و عرضه ،بازی و سرگرمی های 

علمی،فرهنگی، آموزشی مرتبط و با همکاری مراکز ذیربط هم چنین اجرا و نظارت عالیه آن ها.
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  تدویـن، اصـالح و پیشـنهاد قوانیـن، ضوابـط و دسـتورالعمل های مربـوط بـه کلیـه فعالیت های 
فرهنگـی و ارائـه بـه  مراجـع و مراکـز ذیربط بـرای تائید.

  پیـش بینـی و روزآمد  سـازی بانـک جامـع آمـار و اطالعات کلیـه فعاالن، اشـخاص )حقیقی و 
حقوقـی( مراکـز )خصوصی و دولتی(، محصوالت،  تولیدات فرهنگی و هنـری )داخلی و موارد الزم 

خارجی(.
  شناسـایی و بررسـی جریان ها، سـنجش و کشـف نیازها، نظارت و ارزیابی فعالیت ها، تجزیه و 
تحلیـل عملکرد هـای امـور فرهنگـی با بهره گیری از کارشناسـان خبره و رسـیدگی و پاسـخگویی به 

شـکایات مربوطه به ُطرق مقتضی هم چنین اسـتفاده از پیشـنهادهای سـازنده.
  تعامـل و تبادل نظر  با سـایر دسـتگاه ها، مراکز و دسـت اندرکاران حوزه فرهنـگ و هنر )داخلی 
و خارجـی( به ویـژه رسـانه ها و اصحـاب رسـانه جهت تقویـت، توسـعه، ترویج، تبلیغ و تسـهیل امور 

فرهنگی و هنری در سـطح ملـی وبین المللی.



ی 
ــگ

هنــ
 فـر

ور
امــ

ت 
اونـ

عـــ
م

22

 مشروح فعالیت ها
1398سـال پرفـراز و نشـیبی برای معاونت فرهنگی و اهالی نشـر بـود؛ افزایش تحریم ها، رشـد نرخ 
تـورم، گرانـی و کاهـش واردات کاغذ و بحران بیماری پاندومیک کرونا از مهمترین مشـکالت این 

بودند.  سال 
 بـه رسـم همـه سـاله معاونـت فرهنگـی بهـار فعالیت های خـود را بـا نمایشـگاه کتاب تهـران آغاز 
می کند. سی ودومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برای دومین سال پیاپی در مصلی تهران 
با شـعار خواندن توانسـتن اسـت برگزار شـد. در این دوره 30 کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم ، 
2102 ناشـر داخلی، 800 ناشـر خارجی) در قالب 650 ناشـر التین و 150 ناشر عرب (حاضر داشتند. 
ناشـران داخلی با عرضه 250439 عنوان کتاب منتشرشـده در 4 سـال اخیر و بیش از 300 هزار عنوان 
با احتسـاب کتاب های منتشرشـده در سـال های گذشـته و ناشـران خارجی با عرضه 137 هزار عنوان 
کتـاب مشـتمل بـر 33 هـزار عنـوان کتـاب عربـی و 104 هزار عنـوان به زبان های انگلیسـی، فرانسـه، 
آلمانی، صربی، روسـی وچینی ( که بیش از نیمی از این کتاب ها در 4 سـال اخیرمنتشرشـده شـرکت 

کردند. 
در این دوره با توزیع 16 میلیارد و 550 میلیون تومان یارانه خرید کتاب، مبلغ کل فروش کتاب در 
نمایشـگاه به ارزش 60 میلیارد تومان رسـید و تراکنش های پایانه پرداخت الکترونیک 34.4 درصد 
افزایش نسـبت به سـال گذشـته داشـت. مهمان ویژه ی این دوره نیز کشـور چین بود که با حضور 94 
ناشـر و 150 شـخصیت فرهنگی  شـرکت کرد. افزایش 50 درصدی تسـهیالت و توسـعه آن در میان 
اقشـار مختلـف بـه منظور توسـعه عدالت فرهنگی از طریق یارانـه خرید کتاب؛ و راه اندازی سیسـتم 
متمرکـز فـروش بـرای فروش کتـاب باقیمت ارز نیمایـی دو ویژگی مهم این دوره از نمایشـگاه کتاب 

بود.  تهران 
طـرح فـروش فصلـی کتاِب مؤسسـه خانـه کتاب در دو فصل تابسـتان و پاییز برگزار شـد. تابسـتانه 
کتاب 98 با شـعار »کتاب همنشـین دلنشـین«، با مشـارکت 621 کتاب فروش از سراسر کشور برگزار 
شـد.کتاب های تالیفـی در ایـن دوره بـا 25 درصـد و کتاب های ترجمه بـا 15 درصد تخفیف عرضه 
شـد. در تابسـتانه رکورد فروش 111 میلیارد ریال کتاب در ازای 17 میلیارد ریال یارانه ثبت شـد. طرح 
پاییزه همزمان با بیسـت و هفتمین دوره هفته کتاب در سراسـر ایران برگزار شد. براساس آمار، ۳۲۱هزار 
و ۸۲ نسـخه کتـاب بـه مبلـغ ۹۸ میلیارد و 594 میلیون ریال از سـوی ۶۵ هـزار و ۳۴۷ نفر، خریداری 
شـد. مشـارکت دو شهرداری تهران و مشـهد، مهم ترین وجه تمایز این دوره از طرح های حمایتی بود.

بیست و هفتمین دوره هفته کتاب هم به عنوان یکی دیگر از مهم ترین رویداد های فرهنگی کشور 
بـا شـعار "حال خـوش خواندن" هفتاد نهاد و سـازمان ها برای مشـارکت دربرگزاری ایـن رویداد اعالم 
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آمادگـی کردند. مردمی تر شـدن و تمرکز زدایی از مهم ترین رویکرد های متولیان برگـزاری این رویداد 
بود. 

برنامه ریـزی بـرای تکریـم اهل قلم از جمله موضوعاتی اسـت که مورد توجه معاونت اسـت. براین 
اسـاس مقرر شـد تا به پدید آورندگان آثار مکتوب شـامل مؤلف، مترجم، مصحح و هم چنین افرادی 
کـه نقشـی در تولیـد اثـر داشـته اند؛ از جملـه ویراسـتاران و تصویر گـران، وام پرداخت شود. براسـاس 
ضوابـط، بـرای افـراد واجـد شـرایط 20، 30 و 90 میلیـون تومان وام درنظر گرفته شـد کـه در مجموع 
1174 نفر برای دریافت این وام از سراسر کشور در سامانه http://ahleghalam.ir ثبت نام کردند. 
 در حـوزه تحقـق دولـت الکترونیـک دو گام در ایـن سـال برداشـته شـد. یکـم، حضـور فعـال در 
سـاماندهی مجوز هـا و خدمـات فرهنگی وزارت متبوع بـا توجه به برنامه های وزیر محترم در راسـتای 
تسـهیل فرایند هـای اجرایـی و جلوگیری از بورکراسـی اداری در حـوزه مجوزها بـود. و دوم، آغاز فاز 
عملیاتی طرح “ پنجره واحد نشـر" با انعقاد تفاهم  نامه بین وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و سازمان 
اسـناد و کتابخانه ملی در هفتم دی ماه بود. »سـامانه جامع نشـر کشور« خدمات مؤسسه خانه کتاب 
در حوزه صدور شـابک، سـازمان اسـناد در صدور فیپا و اداره کتاب در صدور مجوز چاپ کتاب را 
در یک پنجره واحد یکپارچه کرد. راه اندازی سـامانه پنجره واحد در 10 اسـتان دارای هیئت نظارت 
بر ضوابط نشـر، باعث سـهولت دسترسـی ناشران و نویسندگان به سـامانه فیپا، تسریع در صدور مجوز 
چـاپ کتـاب و اعـالم وصول، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ شـد و با بهره گیری 
از این تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی در حوزة نشـر، دسترسـی به تمامی اطالعات کتاب های دارای 

مجوز و چاپ شـده در کشـور ُمیسر شد. 
بحث و بررسـی در خصوص شـاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد معاونت از جمله اقداماتی 
اسـت که در سـال های اخیر از سـوی سـازمان برنامه و بودجه و سـازمان امور اسـتخدامی کشور مورد 
تدقیق بیشـتری قرار گرفته و در روش ورود اطالعات و ارائه مسـتندات دسـتگاه های اجرایی را مجاب 
بـه ارائه مسـتندات الکترونیکی ای که قابل دسترسـی برای عموم مردم داشـته باشـد کرده انـد. در این 
مـدت خوشـبختانه بـا تالش های صـورت گرفته و مطالعاتی که توسـط دفتر مطالعـات و برنامه ریزی 
پیرامون شاخص سرانه مطالعه انجام و تهیه شد، معاونت موفق شد 19 امتیاز بیشتر نسبت به سال قبل 
کسـب کند و با تحقق 82 درصد از شـاخص ها به نسـبت سـایر بخش های وزارت خانه امتیاز بهتری 

کسب کند.
 در حـوزه نشـر کتـاب هم با توجه به مشـکالت تحریم و تنگناهـای ارزی و بودجه، تعداد عناوین 

کتاب هـا  رشـد 4 درصدی را نشـان می دهد روند سـیر صعودی تولید کتـاب ادامه دارد. 
پـس از ابالغیـه اقتصـادی دولت در اردیبهشـت ماه ،مبنی بر تغییر گروه کاالی کاغـذ از 1 به 2 و با 
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پیگیری های مجدانه وزیر محترم فرهنگ وارشـاد اسـالمی و همراهی تشـکل های نشـر هیئت دولت 
ارز 42000 ریالی را برای حمایت از حوزه نشـر کتاب در شـرایط حسـاس اقتصادی کشـور مجددًا به 
مقدار 80 میلیون دالر برقرار و تخصیص داد. پس از ابالغ مصوبه به وزارت فرهنگ وارشـاد اسـالمی 
بالفاصلـه مقدمـات اجـرای مصوبـه فوق با توجه بـه محدودیت های ایجاد شـده در حـوزه مصرف و 
نظـارت جلسـاتی بـا حضـور تشـکل های تخصصی حوزه نشـر برگـزار و بعـد از آن در معاونـت امور 

فرهنگی کارگروه کاغذ کتاب تشـکیل شـد.
در آخریـن جلسـه کارگـروه سـاماندهی کاغذ کـه بعد از دسـتور معاون اول محتـرم رئیس جمهور 
تشـکیل گردیـد مقـرر شـد تمامـی وظایـف مرتبـط بـا ایـن کارگـروه بـه کارگروه های تخصصـی در 
معاونت هـای فرهنگـی و مطبوعاتـی منتقل شـود. بـا توجه به ابـالغ وظایف کارگروه بـه معاونت های 
مورد اشـاره جلسـات هم اندیشـی برای تدوین شـیوه نامه و دسـتورالعمل اجرایی واردات، تخصیص، 
توزیـع و نظـارت بـا حضـور تشـکل های نشـر برگزار شـد. تهیه و تدوین و انتشـار شـیوه نامـه اجرایی 
کارگروه کاغذ نشـر کتاب، تشـکیل کارگروه تخصصی کاغذ نشر کتاب متشـکل از  مدیران وزارت 
فرهنگ وارشـاد اسـالمی، صنوف نشـر و نمایندگان سـازمان تعزیرات حکومتی و سـازمان حمایت 
مصرف کننده و تولید کننده، برگزاری  بیش از 28 جلسـه کارگروه کاغذ کتاب حوزه معاونت امور 
فرهنگـی بـا حضور  نمایندگان صنوف نشـر و نهادهـای نظارتی از قبیل سـازمان تعزیرات حکومتی، 

سـازمان حمایت از مصـرف کنندگان، اتاق اصنـاف ایران
و انتشـار فهرسـت ناشـران دریافت کننده به همراه میزان آن در سـامانه توزیع در راسـتای شـفاف 
سـازی  نظـام اطالعـات، از جملـه اقداماتی بود کـه معاونت فرهنگی به منظور برطـرف کردن بحران 

کاغذ ناشـران به انجام رسـاند.
رویدادهای پایتخت کتاب، جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار کتاب، جشنواره تقدیر از مروجان 
کتاب خوانی و جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجواِن دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی 
نیـز بـا برنامه ریـزی گسـترده ای در سراسـر کشـور به ویژه مناطـق کم برخـوردار، با جذابیت بیشـتری 
اجرایی شـد. و با همکاری حداکثری سـازمان ها و نهاد های همکار و اسـتقبال ادارات کل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی این برنامه ها هم از لحاظ کمی و هم کیفی رشـد قابل توجهی داشـت و دفتر مجامع، 
تشکل ها و فعالیت های فرهنگی پنجمین دوره جشنواره فیروزه را برای نخستین بار در ۳ استان سیستان 
و بلوچستان، خوزستان و گلستان به طور جداگانه برگزار کرد. حمایت از کاالی ایرانی، تحت عنوان 
جایـزه فیـروزه در راسـتای حوزه اقتصاد مقاومتـی و تحقق منویات مقام معظم رهبـری در نام گذاری 
شعار سال)رونق تولید( و با عنایت به سرفصل برنامه های مقام عالی وزارت مبنی بر ضرورت حمایت 
از کاالهای فرهنگی و توسـعه اقتصاد فرهنگ از جمله اقدامات زیر بنایی در ایجاد بسـتری مناسـب 
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برای شکوفایی استعدادها و رشد قوه خالقیت نوجوانان و جوانان، ایجاد بستر کارآفرینی و حمایت از 
تولید ملی، کار و سـرمایه ایرانی و« رونق تولید، حوزه اشـتغال و خالقیت و نوآوری اسـت.

طرح »سـرباز فرهنگ« نیز از جمله مهم ترین مباحث سـال جاری در بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی 
ایرانیـان بودایـن طـرح امـکان می دهد  تـا فارغ التحصیالن رشـته های علوم انسـانی که مشـمول نظام 
وظیفه شـده اند ، دوره مقدس سـربازی خود را به فعالیت در بخش فرهنگ و ادب کشـور بپردازند.

 در ایـن طـرح جوانـان نخبه در حـوزه ادبیات را با کمک بنیاد ملی نخبگان که با نخبگان نیروهای 
مسلح ارتباط دارد ، به پروژه هایی معرفی می کنند تا دوره مقدس سربازی خود را در خدمت فرهنگ 

این مرز و بوم سـپری کنند.
 در فصل آخر سـال بر اسـاس برنامه فراگیر این وزارتخانه در راسـتای کوچک سازی ساختار دولتی 
منطبق با برنامه ششـم توسـعه به منظور کم کردن هزینه ها سـاماندهی و ادغام مؤسسـات معاونت امور 
فرهنگی و سیاست های کالن کشور و نیز تکلیف دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی و 
باال بردن بهره وری با تأکید وزیر محترم بحث ادغام سـه مؤسسـه خانه کتاب، مؤسسـه نمایشگاه های 
فرهنگـی و بنیـاد شـعر و ادبیـات داسـتانی به طور جـدی مطرح و جلسـات و بحـث و گفت وگو های 
تحقق این امر و تهیه و تدوین سـازمان جدید شـد. و پس از سـاعت ها وقت کارشناسـی و جلسـات 
مکرر در نهایت منجر به تدوین اساسـنامه مؤسسـه جدید شـد و مراحل ادغام این مؤسسات پی گیری 
و مقدمات برای شـروع به کار مؤسسـه جدیدبا این رویکرد که یکی از مؤسسـات با تغییر در اساسنامه 
مأموریـت جدیـدی تحـت عنـوان » تقویت فعالیت های مجـازی با رویکـرد حمایـت از فعالیت ها و 

کسـب و کارهای نوین فرهنگی « را آغاز شـد. 
در حـوزه برنامه ریـزی و بـرای تسـهیل فضـای کسـب و کار، بـا توجـه بـه قدیمـی بـودن ضوابط، 
آیین نامه ها و دستورالعمل ها، تدوین دستورالعمل جدید صدور مجوز تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها 
و واحدهـای وابسـته، صـدور مجـوز صـادرات و واردات محصـوالت چاپـی غیرکتاب، تدوین شـد. 
برگـزاری جلسـات طـرح »گفت وگوهای فرهنگی به مثابه راهبرد حل مسـئله« متناظر به کالن برنامه 
»گسـترش گفت وگوهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی« محیط بر مسائل معاونت امور 
فرهنگـی بـا عنوان »اجرای گفت وگوهای فرهنگی در شـبکه تصمیم گیری وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی« از نیمـه اول سـال 1397 آغـاز شـده بود انجام و با ارائه گزارشـی از سـوی معاونـت به پایان 

رسید. 
در بخـش آمـار و برنامه ریـزی، اقـالم جـداول آماری فعالیت هـای دفاتر و مؤسسـات تابعه معاونت 
برای سـامانه فرابر که بخش آمار حوزه نشـر کشور سـامانه مرکز آمار ایران را تغذیه می کند با برگزاری 
جلسـات متعدد کارشناسـان دفتر مطالعات راهبردی و برنامه ریزی بازنگری و به روز رسانی شد. تهیه 



و تدویـن گزارش هـای مقایسـه ای بودجه و اصالحـات مربوط به آئین نامه اجرایـی یارانه های معاونت 
و هم چنیـن گـزارش وضعیـت تحـوالت حوزه نشـر و نقطـه نظرات فعـاالن این صنعت، توسـط دفتر 

مطالعـات و برنامه ریـزی نیز از دیگر اقدامات این دوره محسـوب می شـود. 
در  پایان سـال در حالی که مسـئوالن فرهنگی و صنف ناشـران در تدارک حضور در سی و سـومین 
دوره نمایشـگاه کتاب تهران بودند، شـیوع بحران ویروس کرونا موضوعی شـد تا معاونت فرهنگی به 
تأثیـرات پاندمیـک این بیماری توجه جدی کند و با مقتضیات و توصیه های سـتاد بحران این بیماری 

برنامه ریزی هـای جدیـدی را در سـر لوحه اقدامات آتی خـود قرار دهد. . 
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 مشروح فعالیت ها
سـتاد معاونـت امـور فرهنگی متشـکل از مشـاوران اجرایی و پژوهشـی، امـور مالـی، اداری، روابط 

عمومی و دبیرخانه کمیته ارزشـیابی نویسـندگان و شـاعران اسـت.
سـتاد، ضمـن پشـتیبانی از مجموعـه فعالیت هـای ادارات کل و مؤسسـات تابعـه اقداماتـی از قبیل 
سـاماندهی مؤسسـات وابسته، برگزاری جلسـات متعدد شوراهای سیاسـت گذاری، تشکیل کارگروه 
سـامان دهی حـوزه کاغـذ، تأمین و تخصیص یارانه های حوزه نشـر، حمایـت از فعالیت های کتاب و 
کتاب خوانی، تعامل با ادرات کل ارشاد استان ها در قالب تفاهم نامه های جداگانه، نظارت و پشتیبانی 
فعالیت های ادارات کل و مؤسسـات وابسـته، اهتمام به دریافت بودجه، توجه به امور اقلیت های دینی 
و اقـوام، تدویـن و تنظیم سیاسـت گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر اسـناد باالدسـتی و برنامه های نه  گانه 
وزیـر، مدیریـت منابـع انسـانی معاونت، برگزاری نشسـت های تخصصی وجلسـات بـا اهالی صنعت 
چاپ و نشـر انجام داده، که  به شـرح ذیل ارائه می شـود. قابل ذکر اسـت به دلیل عدم مستند سـازی 
تعداد زیادی از نشسـت ها، جلسـات و اقدامات نتوانسـتیم اطالعات جامعی از آن ها کسـب کنیم و 

آن چه در ذیل آمده اسـت، شـمه ای از گفت وگوهای تخصصی با اهالی صنعت نشـر اسـت
جلسات گفت وگوهای فرهنگی:

این نشست ها که با محوریت مشاوره پژوهشی و با حضور اهالی صنعت نشر و متخصصان مربوطه 
در چندین جلسه برگزارشد مباحث متعددی مطرح شد که به شرح زیر گزیده ای از این مطالب ارائه 

می شود.
1- مباحث محوری جلسـه اول: الزم اسـت اسـناد باالدسـتی و قانون اساسـی رعایت شـوند، منتها 
چگونگـی رعایـت و مواجهـه بـا ایـن قوانیـن می توانند مـورد گفت وگو قـرار گیرند. برخـی معتقدند 
ممیزی کتاب نقش مخرب درحوزه نشـرکتاب دارد از این رو باید در این سیاسـت تجدیدنظر جدی 
صورت گیرد. دیدگاه مخالف بر لزوم حفظ جایگاه وزارت ارشـاد به عنوان ناظر در حوزه نشـر تأکید 
دارد تا از پیامدهای مرتبط با تهاجم فرهنگی جلوگیری شود. الزم است به معاهدات بین المللی مثبت 
نگریسـته شـود و به کپی رایت بپیوندیم. کتاب شناسـی آینده نگر با هدف رصد نیازها و عالئق جامعه 
صـورت گیـرد. الزم اسـت دولـت به مطالبات و نیازهای مردم مفید باشـد. ارائه تسـهیالت عادالنه به 
حـوزه نشـر )نـه صرفـًا به ناشـران دولتی یا برخی ناشـران خـاص(. ایجـاد رابطه مراقبتی و نه دسـتوری 
بیـن دولـت و ناشـران. تصدی گـری دولت در بخش های سـودآور صنعت نشـر محدود گـردد. برای 
عـدم امنیـت شـغلی ناشـران بخش خصوصی به سـبب مداخـالت حکومتـی در این حـوزه تدبیری 
اندیشـیده شـود. رفع رابطه یکسـویه دولت و ناشـران و برخورد از باالبه پایین حکومت با ناشران. لزوم 
واکاوی فعالیت هـای معاونـت فرهنگی طی چهار دهه. اصالح قوانین مربوط به حوزه قاچاق کتاب. 
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برخوردهـای قضایـی و انتظامـی بـا قاچاقچیان کتـاب. رعایت مالکیـت فکری برای مقابلـه با قاچاق 
کتاب. اشـباع در تولید کتاب و نیاز به ترویج فرهنگ کتاب خوانی. گنجاندن سـاعت کتاب خوانی 
گاهـی بخشـی و اطـالع رسـانی در حوزه نشـر الکترونیـک. لزوم  در برنامـه درسـی مـدارس. لـزوم آ

ساماندهی حوزه نشرالکترونیک؛
2- مباحث محوری جلسـه دوم: شـفاف  سـازی ارتباط میان ناشـران خصوصی و دولتی؛ تفکیک 
ناشـران مختلـف و تعییـن میـدان عمل هر یـک از آن ها. لـزوم توجه بـه نقش حمایتی دولـت درکنار 
نقش ممیزی. در واقع باید به نقش دولت واقع بینانه نگریسـت؛ دولت صرفًا ایجادکننده مانع نیسـت 
بلکه حامی و تسهیل گر نیز هست. لزوم توجه به جدایی ناپذیری نشر، خواننده، تکنولوژی، اقتصاد 
سیاسـی. حـذف مداخـالت بازدارنـده پیش از نشـر. لـزوم توجه بـه تفاوت فرهنگ رسـمی مطلوب 
دولت و فرهنگ غیررسـمی مطلوب مردم. حل مسـئله کپی رایت در کشـور از ضرورت های حوزه 
نشـر اسـت. لزوم حل مسـئله کتاب  سازی درکشـور و مقابله جدی با آن. در نظر گرفتن وزارت ارشاد 
به عنوان یک نظام مصالحه ای نه مداخله ای. حل کردن مسـئله رانتی بودن حوزه نشـر در ایران. یافتن 
الگـوی بومـی در حـوزه نقد، الگوی غربی نقد تناسـبی با اوضـاع جامعه ما و تاریخ کشـور ما ندارد. 
جلسـات گفت وگـو نمـی تواننـد نتایج دقیقی درباره ماهیت مسـائل بدسـت دهنـد؛ ازایـن رو، انجام 
پژوهش هـا بـا هدف آسیب شناسـی وضعیت کنونی ضـرورت دارد. بازکـردن فضا برای ابـراز و اظهار 
افکار و عقاید سـبب خواهد شـد داده های دقیقی در رابطه با مسـائل مختلف حوزه نشـر تولید شـود. 
لزوم تبعیت ممیزی از فضای عمومی و گفتمان عامه مردم نه صرف دیدگاه حاکمیت. شفاف  سازی 
قواعـد و مقـررات درحـوزه ممیزی و مشـخص کردن مبنای انجام ممیزی ها. به گفت وگو گذاشـتن 
قواعد ممیزی کتاب و اظهارنظر متخصصان حوزه های مختلف در رابطه با آن ها. حل مشـکل عدم 
تناسـب قواعد حقوقی با وضع موجود در حوزه نشـر. لزوم توجه به ناکارآمد شـدن سیاسـت ممیزی 
درکشـور. لزوم آشـکارکردن ناممیزان و رسـمی کردن فرایند ممیزی. اعمال کنترل و نظارت توسـط 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بر این گونه ناشـران. ترمیم و تقویت سیستم توزیع کتاب درکشور. 
بیان مشـکالت در حوزه نشـر توسـط دانشـگاهیان و نقد این حوزه. لزوم گسـترش نگاه اقتصادی به 

حوزه نشـر و در نظر گرفتن نویسـندگی به عنوان یک شـغل.
3- مباحـث محـوری جلسـه سـوم: نظـام عرضـه و تقاضای حاکم بـر اقتصاد و صنعت نشـر خود 
محاط بر دخالت حکومت و دولت شده است که در بیان مسئله، اهمیت مسئله دو چندان می شود. 
اهمیت مسـئله زمانی مشـخص می شـود که نگاه اقتصادی به حوزه نشـر و هموار کردن موانع سر راه 
هرکدام از ارکان نشـر کشـور )با توجه به دخالت حاکمیت و نهادهای واسـط( از سـوی حاکمیت به 
یـک اصـل و الـزام باالتـر از مالحظات نهادهای واسـط تبدیل  شـود. با توجه بـه کلیدعبارت های به 
دسـت آمـده از دو جلسـه اول و دوم گفـت وگوهای فرهنگی معاونت امور فرهنگـی وزارت فرهنگ 
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وارشـاد اسـالمی و دسـتور کار جلسه سوم که برآیند مباحث آن دو جلسه بوده است، »بررسی اقتصاد 
نشـر با تأکید بر پنج حوزه تولید تا مصرف و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا« مقوله اصلی تعیین شـد؛ 
بنابراین قدم اول در بحث اقتصاد نشـر، تعیین موانع موجود بر سـر راه اقتصاد نشـر اسـت؛ این موانع در 

الگوهای تفسـیر با عنوان سـوال های اساسـی یا پرسـش های تفسـیری به ترتیب زیر قابل طرح است:
1- چه/ کدام مانع عامل اصلی عدم پویایی اقتصاد نشر کشور است؟ 2- چه کسی یا چه کسانی 
اعـم از اشـخاص حقیقـی یـا حقوقی در اقتصاد نشـر تأثیر گذارنـد؟ )اعم از مثبت یا منفـی( 3- کجا 
موانـع اقتصـاد نشـر را بایـد جسـت؟ )مکان جغرافیایی یـا سـازمانی( 4- چه زمانی اقتصاد نشـر دچار 
بحران یا آسـودگی شـده اسـت یا خواهد شـد؟ 5- چرا با وجود قوانین و مقررات؛ سازمان ها؛ نظام ها؛ 
رویه ها و روش ها؛ ارکان نشر نتوانسته بهره وری اقتصاد نشر را توجیه کند؟ 6- چگونه می توان به نشر 
با نگاهی تأثیرگذار بر سـایر جریان های سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشـی و پژوهشی 

کشـور از یک سـو و به منزله یک بنگاه اقتصادی از سـوی دیگر نگریست؟
 در روش ترسـیم مفهومی اقتصاد نشـر سـه پرسـش اصلی مطرح می شـود که پاسـخ به آن عالوه بر 
پرسـش های تفسـیری، راهبرد حل مسـئله را ترسیم خواهد کرد؛ این سه پرسش عبارتند از: 1- مشکل 
اصلی اقتصاد نشر چیست؟ 2- ریشه ها یا علت های اصلی بروز و تداوم مشکل اقتصاد نشر کدامند؟ 

3- نتایج و عواقب منفی عمده مشـکل اقتصاد نشـر در چه زمینه ای تأثیرگذار است؟
الزامات حل مسئله در مرحله اول فرآیند حل مسئله به ترتیب زیر است:

1- اولویـت تقویـت رکـن چهـارم از ارکان صنعـت نشـر بـا مدیریـت تخصیص هـای سـوگرفته ی 
یارانه هـای نشـر یعنی حلقـه توزیع و ارجحیت طرح سـاماندهی کتابفروشـی ها؛ 2- پایـش و پاالیش 
پروانه های نشر با اولویت رده بندی کیفی و کمی ناشران پرفعال، فعال، نیمه فعال و غیرفعال؛ بنابراین 
در بررسی دقیق اقتصاد نشر باید نسبت آن با سیاست گذاری های کالن فرهنگی نیز مورد بررسی قرار 
گیرد، گزاره های سیاسـتی در این حوزه جامعیت و اثربخشـی الزم را نداشـته و دیدگاه شواهدمحور و 
مبتنی برنیازهای جامعه هدف بر آن حاکم نیسـت و لزوم اصالح سیاسـت های راهبردی در این زمینه 
احسـاس می شـود. بـه نظر می رسـد که بـه دلیل دخالت هـای غیرضرور دولـت در زمینه اقتصاد نشـر 
پویایـی ایـن حـوزه دچـار اختالل شـده و تـوان بخش خصوصی تحت تاثیـر قرار گرفته اسـت به نظر 
می رسـد حـل و فصـل این نسـبت و ایجاد تفاهم و تقسـیم وظیفـه بین این دو حیطه می تواند بسـیاری 
از چالش هـای حـوزه اقتصـاد نشـر را سـاماندهی کند. مشـکالت کالن اقتصادی، موانـع موجود در 
دسترسـی پذیری و رشـد و پیشـرفت تکنولوژی سـبب کاهش اقبال به خرید کتاب شـده و ناشـران و 
توزیع کنندگان در صورتی می توانند بخشـی از این نقص ها را جبران کنند که بتوانند با اسـتراتژی های 

صحیح با شـرایط جدید سـازگار شـوند و نیازهای در حال رشـد جامعه را بی پاسـخ نگذارند.
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واحد امور مالی معاونت
واحـد امـور مالـی معاونـت در سـه حـوزه تخصصی مالـی فعالیـت می کند. 1.حـوزه بودجـه، 2. 
تفاهم نامه هـای اسـتانی و 3. تنظیـم اسـناد و دریافـت و پرداخت هـای مالـی دفاتـر و مؤسسـات تابعه 
معاونـت شـامل مجمـوع یارانه هـا، خرید کتاب اعـم از کتب ارزشـمند و کتاب هـای مصوب هیئت 
انتخـاب وخرید کتاب، و حمایت های مالی قانونی از اشـخاص حقیقی و حقوقـی . در ذیل گزارش 

هـر بخش به ترتیب ارائه شـده اسـت.
جدول 1-1:  بودجه مصوب و تخصیص یافته برنامه حمایت از نشر و ترویج کتاب خوانی - سال 1398                                    )میلیون ریال(

تخصیص یافته  قانون بودجه شرح فعالیتردیف
سهم بودجه تخصیص یافته از 
بودجه مصوب مجلس شورای 

اسالمی)%(

۱
حمایت از خرید کتب خارجی توسط دانشجویان، 

اساتید، پژوهشگران، اهل قلم و کتابخانه های کشور از 
نمایشگاه بین المللی کتاب در داخل کشور

۳۴,۶۲۹0.

کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب و راه اندازی ۲
۴۲,۳۵۸۴۱,۳۸0۹۸پایگاه های تازه های کتاب

۲۹,۱00۴,۱۵0۱۴کمک به انتشار آثار ارزشمند۳

۶۶,۷۶۷۵۷,۵00۸۶کمک به برگزاری نمایشگاه کتاب استانی۴

کمک به خرید کتاب برای تقویت کتابخانه ها و ۵
۴۲0,0۱0۲۴۱,۸۵۲۵۶مؤسسات پژوهشی غیردولتی

۱۲۳,۱۹000کمک به شبکه توزیع کتاب۶

۷
کمک به مصرف کنندگان کتاب از طریق تخفیف در 
بهای کتاب در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب استانی 

و تخصصی
۱۱۱,۸۴۱۱0۴,۱00۹۳

۸
کمک به مصرف کنندگان کتاب در اقشار دانش آموز، 
دانشجو و طالب از طریق انتشار کارت اعتباری یا بن 

ارزشی خرید کتاب
۴۵۹,۷۸0۲۳۶,۶00۵۱

کمک به مصرف کنندگان کتاب در سایر اقشار جامعه ۹
۹۷,00000از طریق انتشار کارت اعتباری یا بن ارزشی خرید کتاب

۱,۳۸۴,۶۷۵۶۸۵,۵۸۲۴۹جمع
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جدول 2-1 : بودجه ردیف 114,000 مصوب و تخصیص یافته برنامه افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور- سال 1398                                             )میلیون ریال(

تخصیص قانون بودجهشرح فعالیتردیف
یافته

سهم بودجه تخصیص یافته 
از بودجه مصوب مجلس 

شورای اسالمی)%(
۱۵,۲۴000بازرسی چاپخانه ها و اعطای مجوز برای اقالم چاپی۱
۱۴,۵۵000حمایت از حضوربین المللی صنعت چاپ۲
۱۴,۵۵000حمایت از مطالعات تخصصی در حوزه صنعت چاپ۳

صدور مجوز ورود و ترخیص و نقل و انتقال ماشین آالت چاپ و ۴
۹,۷0000دستگاه های وابسته و تغییر مالکیت

کمک به برگزاری جشنواره صنعت چاپ و نمایشگاه های ۵
۲۹,۱00۴,000۱۳۷تخصصی

۸۳,۱۴0۴,000۴۸جمع
جدول 3-1: مقایسه  بودجه مصوب و تخصیص یافته معاونت امور فرهنگی   در »برنامه توسعه نشر و ترویج کتاب خوانی-سال 1398                  )میلیون ریال(

تخصیص یافتهقانون بودجهشرح فعالیتردیف

سهم بودجه تخصیص یافته از 
بودجه مصوب مجلس شورای 

اسالمی
)%(

۳۸,۸00۴۲,000۱0۸بررسی کتاب در سراسر کشور۱

۹0,۲۱0۱0,000۱۱حمایت از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران۲

حمایت از ترویج فرهنگ نقد کتاب و توسعه کرسی های ۳
۱۲,۶۱000آزاداندیشی با محوریت کتاب

۲۹,۱0000حمایت از حضور بین المللی صنعت نشر و کتاب۴

حمایت از مراکز، مؤسسات، انجمن ها، کانون ها۵
۴۳,۶۵000و مجامع ادبی و فرهنگی

۶,۷۹000سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه نشر و کتاب۶

صدور مجوز برگزاری جشنواره، مسابقه و نمایشگاه ۷
۹,۷0000فرهنگی و سایر موارد مرتبط

صدور مجوز پروانه نشر و مجوز قبل از چاپ ۸
۱۹,۴0000و بعد از چاپ کتاب

۹,۷0000نظارت بر فعالیت های مؤسسات انتشاراتی۹

کمک به برگزاری مراسم، جشنواره ها، نشست ها، هفته ۱0
۹۳,۱۲0۱۹,۳۵۵۲۱کتاب و مسابقات کتاب و کتاب خوانی

حمایت از ترجمه و انتشار کتب برگزیده سال در ۱۱
۱۵,۵۲0۱0,000۶۴بازارهای جهانی
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ادامه جدول 3-1: مقایسه  بودجه مصوب و تخصیص یافته معاونت امور فرهنگی   در »برنامه توسعه نشر و ترویج کتاب خوانی-سال 1398                 )میلیون ریال(

تخصیص یافتهبودجه مصوبشرح فعالیتردیف

سهم بودجه تخصیص یافته از 
بودجه مصوب مجلس شورای 

اسالمی
)%(

توسعه فرهنگ کتاب خوانی۱۲
۳۷,۲۲000 با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

۷,۷۶000حمایت از ساماندهی انجمن های ادبی و فرهنگی۱۳
۲0,۳۷000حمایت از تبلیغ و اطالع رسانی کتاب۱۴

۴۳۳,۹۵0۸۱,۳۵۵۲۸جمع

جدول4-1 :  مقایسه بودجه مصوب و تخصیص یافته معاونت امور فرهنگی                                                                )میلیون ریال(

سهم بودجه تخصیص یافته از بودجه تخصیص یافته بودجه مصوبسال 
مصوب مجلس شورای اسالمی)%(

۱۳۹۷۱,۲۹۵,۹۶۸۱,۸0۹,000۴۹
۱۳۹۸۱,۹0۱,۷۶۵۷۶۵,۸۸۷۴0

 ۲۲۶۹درصد تغییر
جدول 5-1:  مقایسه بودجه تخصیص یافته  معاونت امور فرهنگی و بودجه مصوب حمایت از فعالیت های فرهنگی استان ها                          )میلیون ریال(

سهم بودجه حمایت استانی از بودجه عملکرد کلبودجه استانی مصوبمبلغ کل تخصیص یافتهسال 

۱۳۹۷۷۶۵,۹۳۷۶۶۷,۴۶۴۸۷

۱۳۹۸۷۶۵,۸۸۷۶۵۸,۸۶۲۵۱

 ۲-۹۹/۹درصد تغییر

جدول 6-1 : میزان اعتبارات کمک های فرهنگی اختصاص داده شده به کتاب- سال 1398                      ) میلیون ریال(

کارت های الکترونیکی خرید عنوان
خریدکتاب خرید کتاب کتاب 

ارزشمند

میزان اعتبارات کمک های فرهنگی اختصاص داده شده به 
کتاب 

۱۶۳،۲۷0
۲۳۶،۸۵۲۴،۱۵0) تعداد کارت ها ۱۷۹،۲۹۶(

جدول 7-1:  توافق نامه های کتب ارزشمند - سال  1398                                                                                                       )میلیون ریال( 
مبلغ مجریشرحردیف

۴۶0انتشارات سلمان پاک کتاب درنگ تماشا در دو مجلد۱
۳00انتشارات بخشایشقسط اول و دوم )ایالت ایران در دو جلد( ۲

قسط اول - ترجمه ۷عنوان کتاب با موضوع روانشناسی اخالقی احساسات + ۳
۵۴0انتشارات کرگدن ۵عنوان کتاب با موضوع امکانات نوین در فضای مجازی( 

۷0انتشارات فصل پنجم قسط اول و دوم - کتاب روابط بین الملل و آداب دیپلماسی در شاهنامه۴
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ادامه جدول 7-1:  توافق نامه های کتب ارزشمند - سال  1398                                                                                          )میلیون ریال( 

مبلغ مجریشرحردیف

۵

قسط اول - آماده  سازی و به گزین نمدن ۱0 
 عنوان کتاب : تاریخ بیهقی 

۴مقاله عروضی سمرقندی/فرج بعد از شدت/گلستان سعدی/جوامع الحکایات/ 
روضه الخلد لطائف الطوایف/کلیله و دمنه/قابوسنامه/ بوستان سعدی

انتشارات دفتر نشر فرهنگ 
۴۸0اسالمی 

۵00آقای محمدحسن رجبی تدوین مجموعه کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی علمای شیعه۶
۳00انتشارات بخشایش کتاب ایالت ایران در دو جلد۷
۱,۵00بنیاد دایره المعارف اسالمیکتاب دانشنامه جهان اسالم ج ۸۲۵

۴,۱۵0جمع

جدول 8-1: اعتبارات پرداخت شده به تفکیک دفاتر و مؤسسات معاونت امور فرهنگی- سال 1398                                   ) میلیون ریال(

عملکرد مرکز هزینهردیف
۲۹۱،۱۷۷ستاد۱
۵۲،000دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی۲
۷000دفتر چاپ و نشر۳
۱۴،۸00دفتر مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی۴
۱۵،۳00دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی۵
۱۹۸،۶00مؤسسه خانه کتاب۶
۱۴۸،۳00مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی۷
۳۸،۷۱0بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان۸
۵،000سایر منابع۹
۷۷0،۸۸۷جمع  

نمودار 1-1:  ا عتبارات پرداخت شده به تفکیک دفاتر و مؤسسات )%( 

الزم به ذکر است که بخش عمده ای از اعتبارات تخصیص یافته به دفاتر یا ادارات کل و مؤسسات 
وابسـته در قالب تفاهم نامه های اسـتانی معاونت به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور 
بـه نسـبت مجموعـه برنامه ها و اقدامات انجام شـده پرداخت شـده اسـت و اعتبارات منـدرج در این 

جدول بر مبنای هزینه همه اعتبارات توسـط ادارات تابعه معاونت نمی باشـد.
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جدول 9-1: اعتبارات تخصیص یافته معاونت امور فرهنگی  به تفکیک حمایت های مستقیم و غیرمستقیم- سال 1398                          ) میلیون ریال(

عملکرداعتبار شرح فعالیتسرفصل

سرفصل های 
حمایت های 

مستقیم

حمایت از خریدکتب خارجی توسط دانشجویان، اساتیدو ... از نمایشگاه بین المللی 
0-کتاب در داخل کشور

کمك به مصرف کنندگان کتاب در اقشار دانش آموز، دانشجو و طالب از طریق انتشار 
۲۳۶،۶00-کارت اعتباری یا بن ارزشی خرید کتاب

کمک به مصرف کنندگان کتاب از طریق تخفیف در بهای کتاب در زمان برگزاری 
۱0۴،۱00-نمایشگاه های کتاب استانی و تخصصی استان

۲۳۶،۸۵۲-کمك به خریدکتاب برای تقویت کتابخانه هاو مؤسسات فرهنگی و پژوهشی غیردولتی

۴،۱۵0-کمك به انتشار آثار ارزشمند

0-کمك به شبکه توزیع کتاب مرکز توزیع

۵۸۱،۷0۲-جمع

سرفصل های 
حمایت های 

غیرمستقیم

۴،000-کمك به برگزاری جشنواره صنعت چاپ و نمایشگاه های تخصصی

0-حمایت ازحضوربین المللی صنعت نشر وکتاب

۲0،۳۷0۴۱،۳۸0کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب و راه اندازی پایگاه های تازه های کتاب

۵۷،۵00کمک به برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی

۹۳،۱۲0۱۹،۳0۵کمک به برگزاری مراسم، نشست ها و مسابقات کتاب و کتاب خوانی

۹0،000۱0،000کمك به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

۳۸،۸00۴۲،000بررسی کتاب در سراسر کشور 

۱۵،۵۲0۱0،000حمایت از ترجمه و انتشار کتب برگزیده سال در بازارهای جهانی )طرح گرنت( 

۲۳۷،۴۴0۱۸۴،۱۸۵جمع

۵،000سایر منابع

۲۳۷،۴۴0۷۷0،۸۸۷جمع کل

* شـایان ذکـر اسـت مبلغ 5 میلیـارد ریال در فعالیت خرید کتاب بـرای تقویت کتابخانه ها به عنوان 
سـایر منابع از طریق معاونت توسـعه و منابع پرداخت شـده اسـت که با در نظر گرفتن این مبلغ جمع 

کل عملکرد در سـال 1398 مبلغ 770,887 میلیون ریال می باشـد . 
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جدول 10-1:  مقایسه  اعتبارات تخصیص یافته معاونت امور فرهنگی به تفکیک حمایت های مستقیم و غیر مستقیم      ) میلیون ریال(

عملکرد شرح فعالیتسرفصل
۱۳۹۷

عملکرد 
۱۳۹۸

درصد 
تغییر

سر فصل های 
حمایت های 

مستقیم

حمایت از خریدکتب خارجی توسط دانشجویان، اساتیدو ... از نمایشگاه 
۱00--۵۳,0۸۳بین المللی کتاب در داخل کشور

کمك به مصرف کنندگان کتاب در اقشار دانش آموز، دانشجو و طالب از 
۱۱۵,۸۱۸۲۳۶,۶00۱0۴طریق انتشار کارت اعتباری یا بن ارزشی خرید کتاب

کمک به مصرف کنندگان کتاب از طریق تخفیف در بهای کتاب در زمان 
۷۳,۳۵۲۱0۴,۱00۴۲برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی و تخصصی استان

کمك به خریدکتاب برای تقویت کتابخانه هاو مؤسسات فرهنگی و 
۴۲-۴0۵,۱۸۹۲۴۱,۸۵۲پژوهشی غیردولتی

۸۹-۳۸,۶0۶۴,۱۵0کمك به انتشار آثار ارزشمند

۹۱,۸۸۱00کمك به شبکه توزیع کتاب مرکز توزیع
۲۵-۷۷۷,۹۲۹۵۸۶,۷0۲جمع

سر فصل 
حمایت های غیر 

مستقیم

۶0-۱0,000۴,000کمك به برگزاری جشنواره صنعت چاپ و نمایشگاه های تخصصی
000حمایت ازحضور بین المللی صنعت نشر وکتاب

کمک به اطالع رسانی و تبلیغات کتاب و راه اندازی پایگاه های تازه های 
۷-۴۴,۳۹۷0کتاب

۱۲-۶۵,۶۳0۵۷,۵00کمک به برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی
۳۳-۲۸,۷۷۱۱۹,۳۵۵کمک به برگزاری مراسم، نشست ها و مسابقات کتاب و کتاب خوانی

۵0-۲0,000۱0,000کمك به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۴0,000۴۲,000۱۵بررسی کتاب در سراسر کشور *

۱00-۱0,0000حمایت از مراکز، مؤسسات، انجمن ها، کانون هاو مجامع ادبی و فرهنگی
حمایت از ترجمه و انتشار کتب برگزیده سال در بازارهای جهانی )طرح 

-۱0,000۱0,000گرنت( *

۶۴-۵۱۵,0۴0۱۸۴,۲۳۵جمع
۴۱-۱,۲۹۲,۹۶۹۷۷0,۹۳۷جمع کل

 تفاهم نامه های استانی 
بخش مهمی از فعالیت های معاونت امور فرهنگی در دو قالب تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی انجام 
می شـود که طرف قرار داد آن ها ادارات کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان ها، سـازمان ها و یا سـایر 

دسـتگاه های دولتی و شـخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در حوزه امور فرهنگی هستند.
 انجـام امـور مربـوط به تنظیم، انعقاد و پی گیری این اسـناد توسـط بخش امـور تفاهم نامه های امور 
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مالی معاونت انجام می شـود.
تفاهم نامـه چارچوبی اسـت قراردادی برای انجام مشـارکت یا حمایـت از فعالیت های فرهنگی که 
عمدتأ در دو بخش تفاهم نامه های استانی و تفاهم نامه های حمایت از فعالیت های فرهنگی سازمان ها 

و دسـتگاه ها در کشور انجام می شود.
تفاهم نامه، در نیمه اول هر سال میزان مشارکت معاونت امور فرهنگی در قالب موضوعاتی مشخص 
با توجه به امکانات و توانایی هایی که در هر اسـتان و سـازمان امضا و تصویب می شـود و تا پایان سـال 

می توانند بر این اسـاس اقدامات خود را برنامه ریزی کنند و تا پایان سـال آن ها را محقق سازند. 
سـر فصل هـای موضوعـی تفاهم نامه هـای معاونـت کمـك بـه خریدکتـاب، کمـک بـه برگـزاری 
نمایشـگاه های کتاب اسـتانی، یارانه نمایشـگاه اسـتانی، کمک به برگزاری مراسم، نشست ها، کتاب 
نفیـس، تجلیـل از مفاخـر فرهنگـی، برنامه های مربوط جشـنواره امام رضـا )ع(، فعالیت هـای مرزی، 
جشـنواره های فرهنگـی، برنامه هـای ویـژه حمایت های مالی معاونت بر اسـاس موضـوع فعالیت و به 

تفکیک سـاختار سـازمانی دفاتر معاونـت عبارتند از:
 1. ستاد معاونت )کتاب نفیس، رضوی، مفاخر، مناطق مرزی، برنامه ها، دستوری ( 2. دفتر توسعه 
کتاب و کتاب خوانی) بررسی کتاب( 3. دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی ) برنامه ریزی فرهنگی، 
شـبکه مروجان، روسـتای دوستدار کتاب، پایتخت کتاب ایران، جام باشگاه ها، جام زندان ها 4. اداره 
کل چاپ و نشـر ) اهدای کتاب، خرید کتاب، هفته کتاب، مراکز و .. ،کتب ارزشـمند، جشـنواره 
 چـاپ، آمـوزش چـاپ، بازرسـی چـاپ( 5. دفتر مجامـع، تشـکل ها و فعالیت های فرهنگـی ) اقوام( 
6. مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ) برگزاری نمایشگاه، یارانه نمایشگاه( 7.مؤسسه خانه کتاب )هفته 
 کتـاب، داوری کتـاب سـال، خبرگـزاری، کارگاه نقـد، عصر کتـاب، یارانه طرح ها، اهـدای کتاب ( 

8 . بنیاد شعر و ادبیات داستانی ) انجمن  ادبی، شب شعر، محافل و کارگاه مجازی، تجهیز کتابخانه ها (
جدول 11-1: حمایت های انجام شده معاونت امور فرهنگی  از فعالیت های فرهنگی استان ها به تفکیک موضوع فعالیت-سال 1398           
)میلیون ریال(

کمك به استانردیف
خریدکتاب

کمک به برگزاری 
نمایشگاه های کتاب 

استانی

یارانه نمایشگاه 
استانی

کمک به برگزاری 
مراسم، نشست ها 

۵۵0۲,۷۵۶۱,۸00۵0آذربایجان شرقی *۱

۵۶۱00۷۳0آذربایجان غربی *۲
۵۳00اردبیل۳  0۳۵0
۵۱۷۱,۴۴0۱,۳00۲۵0اصفهان *۴
۵0۷0البرز *۵  0۵0
۶۳۴0ایالم ۶  0۹۵0
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 ادامـه جـدول 11-1: حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی  از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیک موضـوع فعالیت-سـال1398 
)میلیون ریال(

کمك به خریدکتاباستانردیف
کمک به برگزاری 

نمایشگاه های کتاب 
استانی

یارانه نمایشگاه 
استانی

کمک به برگزاری 
مراسم، نشست ها 

۷0۲00۶۵0بوشهر۷
۲,۶۵۲00۵0تهران *۸
۵۴۵۱,۳۸۶۸00۳۵0چهارمحال و بختیاری *۹
۷۱۱۱,۲۳۵۶۳0۳۵0خراسان جنوبی *۱0
۸۴۲۲,۲۵۸۱,۱00۵۵0خراسان رضوی ۱۱
۶۶۴۱,۱۸۶۵۵0۳۵0خراسان شمالی *۱۲
۵۲۵۱,۷۹۲۸۴۸۱,۵۵0خوزستان *۱۳
۵۴۳۱,0۹۴۶۸0۲۵0زنجان *۱۴
۵0۵۱,۱۲۵۵۶۱۵۵0سمنان * ۱۵
۷۳۶۱,۷۸۵۱,۹۸۳۱,۵00سیستان و بلوچستان ۱۶
0۵۵0 ۱,۱۶۱0فارس *۱۷
0۳۵0 ۴0۵0قزوین ۱۸
۷۶۴۱,۳۳۵۴۲۳۳۵0قم *۱۹
۴۱۵۱,۳۵۳۹00۱,۲00کردستان *۲0
۶۱۹۱,۳0۳۷۷0۳۵0کرمان *۲۱
۶۴۳۱,۵۳۷۸۴0۵0کرمان جنوبی *۲۲
0۵00 ۶۲00کرمانشاه *۲۳
۶۸۶۱,۴۵۱۴0۶۴00کهکیلویه و بویراحمد *۲۴
۹0۴۱,۱۲۵۱,0۸0۹00گلستان *۲۵
۵۴۱۱,۳۵۴۸۸0۳۵0گیالن ۲۶
۵۸0۱,۳۵۶۵۶۸۴۵0لرستان *۲۷
۴۸0۱,۵۵۷۳۲0۱,۱۲۵مازندران *۲۸
۴0۴۱,۱۲۵۳00۷۵0مرکزی *۲۹
۵۹۸۲,۹۴۸۱,۳۸۱۶۵0هرمزگان *۳0
۴۵۹۱,۴۵۴۵۸0۵۵0همدان ۳۱
۷۳۱۱,۶۷۷۱,۷۱۷۱,۲۵0یزد *۳۲
0۵0 00منطقه آزاد ارس۳۳
0۳00 00منطقه آزاد اروند۳۴
0۳00 00منطقه آزاد قشم۳۵
00۱,۷000منطقه آزاد کیش۳۶

۲۱,۷۳۴۳۵,۶۳۲۲۲,۱۱۷۱۸,۹۵۵جمع کل
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* شایان ذکراست  اعتبار خرید کتاب استان های ستاره دار در سال 1399 پرداخت خواهد شد .
 ادامـه جـدول 11-1: حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی  از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیک موضـوع فعالیت-سـال1398 
)میلیون ریال(

 کتاب نام استانردیف
نفیس* 

فعالیت های مرزیمفاخرامام رضا )ع(
اعتبارنام برنامهاعتبارنام برنامهاعتبار

ـ ـ ـ۳00آذربایجان شرقی۱

بزرگداشت آقای دکتر ۱00شب شعر ترکی۳00۳00آذربایجان غربی۲
ـیثربی

همایش علمی و پژوهشی ۳00۳00اردبیل۳
ـ ـمناظرات رضوی

ـ ـ ۳000اصفهان۴
ـ ـ ۳000البرز۵
۱00-ویژه نامه اربعین۳00۳00ایالم ۶
۱00 ـشب های فرهنگ رضوی۳00۱00بوشهر۷
ـ ـ ۳000تهران۸

چهار محال  و ۹
ـ ـشب های فرهنگی رضوی۳00۲00بختیاری

ـ ـ ۳000خراسان جنوبی۱0

بزرگداشت عمر خیام ۲00 ۳000خراسان رضوی۱۱
۱00و عطار نیشابوری

ـ ـشب های فرهنگ رضوی۳00۲00خراسان شمالی۱۲

جشنواره بین المللی دعبل ۳00۳۵0خوزستان۱۳
۱00خزایی

جشنواره در کوچه 
آفتاب بزرگداشت 

قیصر امین پور 
۱00

اشراق شمس )داستان ۳00۲00زنجان۱۴
ـ ـنویسی ترکی(

جشنواره داستان، خاطره و ۳00۳00سمنان۱۵
۱00سفرنامه نویسی رضوی

مفاخر فرهنگی 
استان )آقای فرزین 

شکوهی(
ـ

سیستان و ۱۶
۳00۱00بلوچستان

جشن های مردمی امام 
رضا )ع(، وحدت و 

همدلی
۱00

بزرگداشت مفاخر 
فرهنگی آقای گل 
محمد صالح زهی

۱00

---جشنواره شعر ملی رضوی۳00۵00فارس۱۷

۱00 ۳000قزوین۱۸
بزرگداشت آقای 

حسینی قزوینی )نسیم 
شمال(

ـ
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 ادامـه جـدول 11-1: حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی  از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیک موضـوع فعالیت-سـال1398 
)میلیون ریال(

 کتاب نام استانردیف
نفیس* 

فعالیت های مرزیمفاخرامام رضا )ع(
اعتبارنام برنامهاعتبارنام برنامهاعتبار

ـ ـ ۳000قم۱۹

۳00۱00کردستان۲0
جشن های مردمی امام 
رضا )ع(، وحدت و 

همدلی
بزرگداشت مفاخر آقای ۱00

۱00باباشیخ

جشنواره شعر سپید و ترانه ۳00۳00کرمان ۲۱
ـ ـرضوی

ـ ـ ۳000کرمان جنوبی۲۲

ویژه برنامه پژوهشی امام ۳00۱۵0کرمانشاه۲۳
۱00 ـرضا )ع( و دفاع مقدس

کهگیلویه و ۲۴
--شب های فرهنگی رضوی۳00۲00بویراحمد

ـ ـ ۳000گلستان۲۵

۱00 ۳000گیالن۲۶
بزرگداشت دکتر معین 

و کیومرث صابری 
فومنی )مفاخر(

ـ

۱00 ۳000لرستان۲۷
بزرگداشت مفاخر 
استان آقای حسین 

مهرداد
ـ

جشنواره بین المللی ۳00۳۲۵مازندران۲۸
بزرگداشت مفاخر ۱00دلنوشته ای به امام رضا )ع(

۱00استان آقای خوشرو

ـ ـشب های فرهنگ رضوی۳00۲00مرکزی۲۹

۳00۵0هرمزگان۳0
جشن های مردمی امام 
رضا )ع(، وحدت و 

همدلی
۱00

مفاخر استان آقای 
ارفعی )نویسنده و 

پژوهشگر( 
ـ

۲00شب های فرهنگ رضوی۳00۲00همدان۳۱
۱ـ بزرگداشت حافظ
۲ـ بزرگداشت آیت 

اله تألهی
ـ

۳00۲00یزد۳۲
همایش انتخاب کتاب، 
مقاله و پایان نامه سال 

رضوی
بزرگداشت خاندان ۱00

ـحموئیان

ـ ـ ـ۲00منطقه آزاد ارس۳۳
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 ادامـه جـدول 11-1: حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی  از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیک موضـوع فعالیت-سـال1398 
)میلیون ریال(

 کتاب نام استانردیف
نفیس* 

فعالیت های مرزیمفاخرامام رضا )ع(
اعتبارنام برنامهاعتبارنام برنامهاعتبار

۵0بزرگداشت آقای نعمت زاده۱00--۲00منطقه آزاد اروند۳۴
ـ ـ ـ۲00منطقه آزاد قشم۳۵
ـ ـ ـ۱00منطقه آزاد کیش۳۶

۸۵0 ۱,۶00 ۱0,۳00۴,۵۷۵جمع کل 
 ادامـه جـدول 11-1: حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی  از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیک موضـوع فعالیت-سـال1398 
)میلیون ریال(

نام استانردیف
برنامه های ویژهجشنواره های فرهنگی

نام برنامهاعتبارنام برنامهاعتبار
 ـ ـآذربایجان شرقی۱
 ـکنگره شعر جوان عاشورایی۱00آذربایجان غربی۲
 ـ ـاردبیل۳

 ۱ـ رونمایی کتاب شهرستان آران و بیدگل۲00اصفهان۴
 ـ۲ـ رونمایی کتاب شهرستان نطنز 

 ـ ـالبرز۵

۴00ایالم۶

 ۱ـ جایزه ادبی واران ایالم
 ۲ـ جشنواره شعر کودک منال

 ۳ـ جشنواره شعر بومی محلی هه له ت 
۴ـ جشنواره داستان نویسی بومی رازان

کنگره سرداران شهید۲00

۲00بوشهر۷
 فعالیت های فرهنگی استان )شامل: مراسم های 
رونمایی کتاب، بزرگداشت روز ادبیات کودک، 

جشنواره خلیج فارس و ...(
 ـ

 ـ ـتهران۸

چهار محال و ۹
 ـجشنواره شعر تمدار بیت۱00بختیاری

۳00خراسان جنوبی۱0

۱ـ شب های فرهنگی ۳ شهرستان جنبی نمایشگاه 
 کتاب 

 ۲ـ برگزاری شب شعر استانی ارادت
۳ـ جشنواره ملی شعر آب

 ـ

 ـبرگزاری نشست های رونمایی کتاب۱00خراسان رضوی۱۱
ـ ـخراسان شمالی۱۲

۱- جشنواره شعر ناله فرات۲00خوزستان۱۳
۲۲۵0- جشنواره شعر خلیج فارس 

 ۱ـ همایش سلمان فارسی
۲ـ فعالیت های فرهنگی در 

مناطق سیل زده
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 ادامـه جـدول 11-1: حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی  از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیک موضـوع فعالیت-سـال1398 
)میلیون ریال(

نام استانردیف
برنامه های ویژهجشنواره های فرهنگی

نام برنامهاعتبارنام برنامهاعتبار
 ـ ـزنجان۱۴
 ـشعر آیینی گرمسار۱00سمنان۱۵

سیستان و ۱۶
 ـبرنامه بهار مهربانی در ۵ شهرستان۲00بلوچستان

 ـ ـفارس۱۷
 ـ کتاب سال استان۲00قزوین۱۸

۳00قم۱۹
۱- هماش رهروان سیره فاطمی
۲- همایش شعر دفاع مقدس

۳- همایش قربان تا غدیر
-

 ۱ـ داستان بانه کردستان )۴00(۶00کردستان۲0
 ـ۲ـ کتاب سال )۲00(

 ـ ـکرمان ۲۱
 ـکرمان جنوبی۲۲

جشنواره عصر شعر سرپل ۱00جشنواره داستان نویسی و نمایشنامه نویسی هرسین۱00کرمانشاه۲۳
ذهاب )مناطق زلزله زده(

کهگیلویه و بویر ۲۴
۵0جشنواره داستان سقالتون۲00احمد

طرح پژوهشی گردآوری 
مکتوب ادبیات شفاهی 

شهرستان بهمئی
نمایشگاه کتاب گلستان ۴00 ـگلستان۲۵

 ۱ـ تجلیل از اصحاب فرهنگ و هنر انزلی۲00گیالن۲۶
ـ۲ـ مراسم بزرگداشت مفاخر ۱0 روستای گیالن

۱00جشنواره فرهنگی اشترینان بروجرد و شاهنامه خوانی۲00لرستان۲۷
 فعالیت فرهنگی در مناطق 
سیل زده شاهیوند، چگنی 

و ویسان

 ۱ـ هفته فرهنگی مازندران ۲00مازندران۲۸
ـ۲ـ مراسم سال نو تبری

فعالیت های فرهنگی مرتبط با ۵00 -مرکزی۲۹
نمایشگاه 

 ـجشنواره شعر رامی و داستان چی چی کا۲00هرمزگان۳0
ـجشنواره حبیب حرم۱00همدان۳۱

 ۱ـ کنگره شعر ابرکوه۲00یزد۳۲
 جشنواره آذریزدی۲۶00ـ گردهمایی شاعران 

 ـ ـمنطقه آزاد ارس۳۳
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 ادامـه جـدول 11-1: حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی  از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیک موضـوع فعالیت-سـال1398 
)میلیون ریال(

نام استانردیف
برنامه های ویژهجشنواره های فرهنگی

نام برنامهاعتبارنام برنامهاعتبار

۱00منطقه آزاد اروند۳۴
فعالیت های فرهنگی شامل :

مسابقه کتاب خوانی، هفته ادبیات، بزرگداشت شاعر، 
رونمایی کتاب و ...

 ـشب شعر حافظ، شب شعر طنز، شب شعر شبخند۲۵0منطقه آزاد قشم۳۵
 ـ ـمنطقه آزاد کیش۳۶

۲,۲00 ۴۶۵0جمع کل 

* کتاب های نفیس اهدایی به استان ها شامل: 1ـ قرآن معطر 2ـ نهج البالغه معطر 3ـ دیوان حافظ 4ـ 
خیام 5ـ بابا طاهر 6ـ موج شورانگیز 7ـ شاهنامه 8ـ مثنوی معنوی 9ـ کلیات سعدی 9ـ دیوان پروین 10ـ 
گلستان سعدی 11ـ بوستان سعدی 12ـ ایران، انسان طبیعت 13ـ خیام 14ـ سخنان 15ـ مناجات خواجه 

عبدالله انصاری 16ـ لیلی و مجنون 17ـ فرمان حضرت علی )ع( به مالک اشتر 18ـ غزلیات حافظ
 جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف
خرید کتاباهدای کتاب

کتب 
ارزشمند

جشنواره 
چاپ

آموزش 
چاپ

بازرسی 
چاپ

برگزاری 
نمایشگاه

یارانه 
نمایشگاه هفته اداره کل

کتاب
مراکز 

ستاداداره کلو ..

آذربایجان ۱
۲,۷۵۶۱,۸00ــ۱۵0ـ۲,۷۷0۴00۸۶۵۵0۶۹۹شرقی

آذربایجان ۲
ــــ۱۵0ـ۲,۷۲0۴00۲۹0۵۶۱۱۳۱غربی

ــــ۱00ـ۷۷۵۳0۳0۵ـ۱,۵۲0اردبیل۳
۱,۴۴0۱,۳00ــــ۳,۲۸0۴00۲,۳۹۵۵۱۷۱,۴0۵اصفهان۴
ــــ۱۵0ـ۲,۴۲0۴00۲0۵0۷۷۲۹البرز۵
ــــ۱00ـ۱,۷۲0۴00۱,۵00۶۳۴۲۳۹ایالم۶
ــــــ۵۸۹۷0۲۱۷۹ـ۲,0۷0بوشهر۷
ــــــ۸,۴00۴00۳۳,۸۴۵۲,۶۵۲۱۳۲,۲0۶تهران۸

۹
چهار 

محال و 
بختیاری

۱,۳۸۶۸00ــ۱00ـ۱,۳۷0۴00۸۵0۵۴۵۱۷۲

خراسان ۱0
۱,۲۳۵۷۱0ــ۱00ــ۱,۸۷0۴00۱۵۷۷۱۱جنوبی

خراسان ۱۱
۲,۲۵۸۱,۱00ــ۱۵0ـ۴,۱00۴00۱,۲۹۵۸۴۲۲,۹۵۴رضوی
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 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف
خرید کتاباهدای کتاب

کتب 
ارزشمند

جشنواره 
چاپ

آموزش 
چاپ

بازرسی 
چاپ

برگزاری 
نمایشگاه

یارانه 
نمایشگاه هفته اداره کل

کتاب
مراکز 

ستاداداره کلو ..

خراسان ۱۲
۱,۱۸۶۵۵0ــ۱00ـ۱,۶۷0۴00۴۷0۶۶۴۵0شمالی

۱,۷۹۲۸۹۶ــ۱۵0ـ۳,0۷0۴00۲,۷۷۹۵۲۵۲۳۹خوزستان۱۳
۱,0۹۴۷۶0ــ۱00ــ۱,۷۲0۴00۱,۲۳۷۵۴۳زنجان۱۴
۱,۱۲۵۶۱۷ــ۱00ـ۱,۲۷0۴00۹۷۴۵0۵۱00سمنان۱۵

سیستان و ۱۶
۱,۷۸۵۲,۱۴۳ــــ۳,۱۲0۴00۴۵۵۷۳۶۲۲۸بلوچستان

ــــ۱۵0ـ۳,۲۲0۴00۲,۶۶0۱,۱۶۱۱,0۹۴فارس۱۷
ــــــ۹۲0۴00۳۴۴0۶۷۶قزوین۱۸
۱,۳۳۵۵۸۳ــ۱۵0ـ۱,۲۵0۴00۷,0۸0۷۶۴۲۱,۶۸۷قم۱۹
۱,۳۵۳۹00ــــ۱,۸۷0۴00۲۸۶۹۳۳۷۳کردستان۲0
۱,۳0۳۱,0۸0ــ۱۵0ـ۲,۹00۴00۱,۲۱0۶۱۹۸۷۴کرمان ۲۱

کرمان ۲۲
۱,۵۳۷۸۹0ــ۱00ــ۲,۲۲0۴00۲0۶۴۳جنوبی

--ــ۱۵0ـ۱,۳۵0۶۲0۶۸-۱,۸۷0کرمانشاه۲۳

کهگیلویه و ۲۴
۱,۴۵۱۴۶۲ــــ۱,۹۷0۴00۱,۲۸0۶۸۶۳0بویر احمد

۱,۱۵۳۱,۱۶0ــ۱۵0ـ۲,0۲0۴00۱,00۹۹0۴۸0۸گلستان۲۵
۱,۳۵۴۹۶0ــ۱۵0ـ۲,۲00۴00۱,0۴۹۵۴۱۱,۲۱۲گیالن۲۶
۱,۳۵۶۵۶۸ــ۱00ـ۲,0۲0۴00۱۴۳۵۸0۳۱۶لرستان۲۷
۱,۵۵۷۳۶0ــ۱۵0ــ۱,0۲0۴00۲,۲۵۹۴۸0مازندران۲۸

۱,۱۲۵۳00ــــ۲,۱۵0۴00۱۱0۴0۴۲۸۱مرکزی۲۹

۱,۷۹۵۱,۲۹0ــــ۱,۸۲0۴00۴۴0۵۹۸۴۲هرمزگان۳0

۱,۴۵۴۶۶0ــ۱۵0ـ۱,۱۷0۴00۱۳۳۴۵۹۱۲۸همدان۳۱

۱,۶۷۷۲۸۶ــ۱۵0ـ۱,۶۵0۴00۱,۴۷۳۷۳۱۲۶۳یزد۳۲

منطقه آزاد ۳۳
ـــــــ0ــ۱,۳۵0ارس

منطقه آزاد ۳۴
ـــــــ0ـــاروند
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ستـ

46
 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف
خرید کتاباهدای کتاب

کتب 
ارزشمند

جشنواره 
چاپ

آموزش 
چاپ

بازرسی 
چاپ

برگزاری 
نمایشگاه

یارانه 
نمایشگاه هفته اداره کل

کتاب
مراکز 

ستاداداره کلو ..

منطقه آزاد ۳۵
ـــــــ0ــ۱,۸۵0قشم

منطقه آزاد ۳۶
۱,000۱,۹00ـــــــــکیش

۳۵,۵0۷۲۲,0۷۵--۳,000-۷۶,۵۶0۱۱,۶00۶۶,۵۵۵۲۲,۲۵۳۱۶۶,۵۸۸جمع 

 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف

 اداره 
مؤسسه خانه کتاب بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیانکتاب

بررسی 
کتاب

انجمن  
ادبی

شب 
شعر

محافل 
و کارگاه 
مجازی

تجهیز 
کتابخانه 

ها

هفته 
کتاب

داوری 
کتاب 

سال
کارگاه خبرگزاری

نقد
عصر 
کتاب

یارانه طرح 
ها

اهدای 
کتاب

آذربایجان ۱
۲۵0۱,۷۲۴۳۹۵ـ۵0۱۱۳۴ـ۶۸۵۸0۱۲0۲۱شرقی

آذربایجان ۲
۴۱۵۳,۲۴۵-ـ۵0۹۴۱۴ـ۱۲0۳۲ــغربی

ـ۳00۵۲۲ـ۵0۶۳۲۴ـ۸0۱۲0۱۸ـاردبیل۳
۷,0۷0۲,۷۱۴ــ۶۱ـ۵0ـ۱۲0۱۲۱ـ۴۶۶اصفهان۴
-۴۴۴---۵0۴۶-۱۲0۳۲--البرز۵
۶۳۴,0۸۳ــ۵0۵۳۳ـ۱۴۴۱۸ــایالم۶
ـ۳۵۸ــ۵0۶۱۲۴ـ۱۲0۱۸ــبوشهر۷
۶۹۹۳,۵۴0۶۶۹۱۲,۴۷0۵۳,۴۵۳ـ۵0ـ۴۲,۷0۸۷0۱۶0۲۸تهران۸

۹
چهار 

محال و 
بختیاری

۱۳۳۱,۹۴۱ــــ۵0ـ۱۲0۱۴ــ

خراسان ۱0
۲۶۵۱,۸۶۵-ـ۵0۵۳۵ـ۴0۱۲0۱۴ـجنوبی

خراسان ۱۱
۵,۵۴۱۱,۷0۷-ـ۴۹ـ۵0ـ۱,۲۶۹۲0۱۲0۳۵رضوی

خراسان ۱۲
۳۲۹۱,۸۶۵ــ۸ـ۲0۱۲0۱۸۲0۵0ـشمالی
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 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف

 اداره 
مؤسسه خانه کتاببنیاد شعر و ادبیات داستانیکتاب

بررسی 
کتاب

انجمن  
ادبی

شب 
شعر

محافل 
و کارگاه 
مجازی

تجهیز 
کتابخانه 

ها

هفته 
کتاب

داوری 
کتاب 

سال
کارگاه خبرگزاری

نقد
عصر 
کتاب

یارانه طرح 
ها

اهدای 
کتاب

۲,۲۶۳۴,۱۱0ــ۵۲ـ۵0ـ۱۴۲۱۲0۱۴۴۳۵خوزستان۱۳
۲۷0۱,۹۹۷ــ۵0۷۷۳ـ۹0۱۲0۲۸ـزنجان۱۴
۴۲۹۱۵۵ــ۵۸ـ۵0ـ۲0۱۲0۲۵ـسمنان۱۵

سیستان و ۱۶
۱۷۸۴۷۴ــــ۲۸۵۱۴۴۳۲۵0۵0ـبلوچستان

۱۵0۳,۷۵۷۲۴۲ـ۷۵ـ۵0ـ۴۱۶۵0۱۲0۳۲فارس۱۷
۴۲۸۱,0۸۹ـ۵0۷۷۱۸۱۳۲ـ۴0۱۲0۲۵ـقزوین۱۸
۲,۸۳۲۲۷0ـ۲۲۴۴۵ ۵0ـ۱۲0۲۸ـ۵,۳۸۲قم۱۹
۱,۱۸۸۳۹0ــ۵0۷۷۱۸ـ۸0۱۲0۲۵ـکردستان۲0
ـ۷۹۵ــــ۵0ـ۵0۶۷۲0۱۲0۲۱کرمان ۲۱

کرمان ۲۲
0۱,۸۶۵ــــ۵0ـ۱۴۴0ــجنوبی

۹0۵۱,۸۵۷ــ۵ـ۵0ـ۱۲0۱۸ــکرمانشاه۲۳

کهگیلویه و ۲۴
۷۹۳,۶۷۶ــ۱۷ـ۵0ـ۱۲0۱۴ــبویر احمد

۶۳0۴,۴۱۱ــ۴۶ـ۵0ـ۹0۱۲0۱۸ـگلستان۲۵
۲,۳۱۳۱۹۹ــــ۵0ـ۲۲۸۸۵۱۲0۱۸گیالن۲۶
۳۸۱۳,۲۸۶ــ۵ـ۵0ـ۱۴۴۱۴ــلرستان۲۷
۱,۹۴۲۱۷۸ــ-ـ۵0ـ۱۲0۲۵ــمازندران۲۸
ـ۶0۹ــــ۵0ـ۱۲0۲۱ــمرکزی۲۹
۲۳۴۱,۷۹0ــــ۵0ـ۱00۱۲0۱۱ـهرمزگان۳0
ـ۶۴۵ــ۲۸ـ۵0ـ۱۳۵۱0۱۲0۱۸همدان۳۱
۱۵0۴۴۵۳۱۳0۲00۲,۲۷۶۳۱۲ـ۱۲0۲۵ـ۶۱یزد۳۲

منطقه آزاد ۳۳
ــــــ۵0ـــــارس

منطقه آزاد ۳۴
ــــــ۵0ـــــاروند



ـاد
ستـ
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 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف

 اداره 
مؤسسه خانه کتاب بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیانکتاب

بررسی 
کتاب

انجمن  
ادبی

شب 
شعر

محافل 
و کارگاه 
مجازی

تجهیز 
کتابخانه 

ها

هفته 
کتاب

داوری 
کتاب 

سال
کارگاه خبرگزاری

نقد
عصر 
کتاب

یارانه طرح 
ها

اهدای 
کتاب

منطقه آزاد ۳۵
۲۳۳ـــــ۵0ـــــقشم

منطقه آزاد ۳۶
ــــــ۵0ـــــکیش

۵۱,۹۹۸۲,000۴,000۸0۲۷0۱,۹00۷۵۸۱,۴۹۳۳,۸۴۷۱,۵۶۹۵۱,۴۸۸۹۷,۸0۲جمع

 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

ردیف
نام استان

دفتر 
مجامع

معاونت امور فرهنگیدفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی
جمع
کل

اقوام 
برنامه ریزی 

فرهنگی
شبکه 
مروجان

روستای 
دوستدار 

کتاب

پایتخت 
کتاب 

ایران

جام 
باشگاه ها

جام 
زندان ها

کتاب 
نفیس

مفاخررضوی
مناطق 
مرزی

برنامه ها
دستوری 

)ویژه(

۱
آذربایجان 

شرقی
۱۳,۲۹۹ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000ـ

۲
آذربایجان 

غربی
۹,۳۶۸ـ۱00ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۳00۱00ـ

۴,۶۵۵ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۳00ـاردبیل۳

۲۲,۱۸۵ـ۲00ــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000ـاصفهان۴

۵,۵۶۴ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000ـالبرز۵
۱0,۳۵۳ـ۱00۳00ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۳00ـایالم۶
۱00۲00۲00۵,۴۱۷ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۱00ـبوشهر۷
۲۹۱,۹۹۶ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000ـتهران۸

۹
چهار محال و 

بختیاری
۸,۸۲۷ـ۱00ــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۲00ـ

۱0
خراسان 
جنوبی

-۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00---۳00-۸,۵۴۱

۱۱
خراسان 
رضوی

۲۲,۹۳۶ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000۲00۱00۱00ـ

۱۲
خراسان 
شمالی

۸,۳۶۶ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۲00ـ

۵00۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۳۵0۱00۱00۲00۲۵0۱۸,۹۱۳خوزستان۱۳
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 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

ردیف
نام استان

دفتر 
مجامع

معاونت امور فرهنگیدفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی
جمع
کل

اقوام 
برنامه ریزی 

فرهنگی
شبکه 
مروجان

روستای 
دوستدار 

کتاب

پایتخت 
کتاب 

ایران

جام 
باشگاه ها

جام 
زندان ها

کتاب 
نفیس

مفاخررضوی
مناطق 
مرزی

برنامه ها
دستوری 

)ویژه(

۹,۳۳۵ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۲00ـزنجان۱۴

۷,0۹۴ـ۱00ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۳00۱00ـسمنان۱۵

۱۶
سیستان و 
بلوچستان

۱۱,۹۷۶ـ۷۵0۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۱00۱00۱00۲00

۱۴,۷۲۳ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۵00ـفارس۱۷

۴,۷۶۱ـ۲00ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000۱00ـقزوین۱۸

۴۳,۱۴۶ـ۳00ــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000ـقم۱۹

۹,۳0۹ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۱00۱00۱00۶00ـکردستان۲0

۱۱,۶۹۴ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۳00ـکرمان ۲۱

۸,۵۱۵ــــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000ـکرمان جنوبی۲۲

۱00۱00۱00۷,۱0۹ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۱۵0ـکرمانشاه۲۳

۲۴
کهگیلویه و بویر 

احمد
۲00۵0۱۱,۳۳۱ــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۲00ـ

۴00۱۴,۳۶۵ـــ۳۵0۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000گلستان۲۵

۱۱,۸۲۵ـ۲00ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000۱00ـگیالن۲۶

۲00۱00۱0,۴0۹ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳000۱00ـلرستان۲۷

۹,۹۱۲ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۳۲۵۱00۱00۲00ـمازندران۲۸

۵00۶,۹۱۶ـــ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۲00ـمرکزی۲۹

۹,۶۸۶ـ۲00ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۵0۱00ـهرمزگان۳0

۶,۷0۶ـ۱00ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۲00۲00ـهمدان۳۱
۲00۶00۱۱,۷۴۷ـ۴0۱۵۵0۵0۷0۱۲۱۳00۲00۱00ـیزد۳۲

۱,۶۲۵ـــــ۵۵00۱۵0۲00ـمنطقه آزاد ارس۳۳

۵۲۵ـ۱00۵0۱00ـ۵۵00۱۵0۲00ـمنطقه آزاد اروند۳۴

۲,۶۵۸ـ۲۵0ـــ۵۵۵00۱۵0۲00ـمنطقه آزاد قشم۳۵

۳,0۷۵ـــــ۵۵00۱۵0۱00ـمنطقه آزاد کیش۳۶

۱,۶00۱,۳00۵00۱,۶۵0۱,۶00۲,۳00۳,۸۷۲۱0,۳00۴,۵۷۵۱,۶00۸۵0۴,۶۵0۲,۲00۶۵۸,۸۶۲جمع 
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50
 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف

موسسه نمایشگاه هااداره کل چاپ و نشر
خرید کتاباهدای کتاب

کتب 
ارزشمند

جشنواره 
چاپ

آموزش 
چاپ

بازرسی 
چاپ

برگزاری 
نمایشگاه

یارانه 
نمایشگاه هفته اداره کل

ستاداداره کلمراکز و ..کتاب

۲,۷۵۶۱,۸00ــ۱۵0ـ۲,۷۷0۴00۸۶۵۵0۶۹۹آذربایجان شرقی۱
ــــ۱۵0ـ۲,۷۲0۴00۲۹0۵۶۱۱۳۱آذربایجان غربی۲
ــــ۱00ـ۷۷۵۳0۳0۵ـ۱,۵۲0اردبیل۳
۱,۴۴0۱,۳00ــــ۳,۲۸0۴00۲,۳۹۵۵۱۷۱,۴0۵اصفهان۴
ــــ۱۵0ـ۲,۴۲0۴00۲0۵0۷۷۲۹البرز۵
ــــ۱00ـ۱,۷۲0۴00۱,۵00۶۳۴۲۳۹ایالم۶
ــــــ۵۸۹۷0۲۱۷۹ـ۲,0۷0بوشهر۷
ــــــ۸,۴00۴00۳۳,۸۴۵۲,۶۵۲۱۳۲,۲0۶تهران۸

چهار محال و ۹
۱,۳۸۶۸00ــ۱00ـ۱,۳۷0۴00۸۵0۵۴۵۱۷۲بختیاری

۱,۲۳۵۷۱0ــ۱00ــ۱,۸۷0۴00۱۵۷۷۱۱خراسان جنوبی۱0
۲,۲۵۸۱,۱00ــ۱۵0ـ۴,۱00۴00۱,۲۹۵۸۴۲۲,۹۵۴خراسان رضوی۱۱
۱,۱۸۶۵۵0ــ۱00ـ۱,۶۷0۴00۴۷0۶۶۴۵0خراسان شمالی۱۲
۱,۷۹۲۸۹۶ــ۱۵0ـ۳,0۷0۴00۲,۷۷۹۵۲۵۲۳۹خوزستان۱۳
۱,0۹۴۷۶0ــ۱00ــ۱,۷۲0۴00۱,۲۳۷۵۴۳زنجان۱۴
۱,۱۲۵۶۱۷ــ۱00ـ۱,۲۷0۴00۹۷۴۵0۵۱00سمنان۱۵

سیستان و ۱۶
۱,۷۸۵۲,۱۴۳ــــ۳,۱۲0۴00۴۵۵۷۳۶۲۲۸بلوچستان

ــــ۱۵0ـ۳,۲۲0۴00۲,۶۶0۱,۱۶۱۱,0۹۴فارس۱۷
ــــــ۹۲0۴00۳۴۴0۶۷۶قزوین۱۸
۱,۳۳۵۵۸۳ــ۱۵0ـ۱,۲۵0۴00۷,0۸0۷۶۴۲۱,۶۸۷قم۱۹
۱,۳۵۳۹00ــــ۱,۸۷0۴00۲۸۶۹۳۳۷۳کردستان۲0
۱,۳0۳۱,0۸0ــ۱۵0ـ۲,۹00۴00۱,۲۱0۶۱۹۸۷۴کرمان ۲۱
۱,۵۳۷۸۹0ــ۱00ــ۲,۲۲0۴00۲0۶۴۳کرمان جنوبی۲۲
ــــ۱۵0ـ۳۵0۶۲0۶۸ـ۱,۸۷0کرمانشاه۲۳

کهگیلویه و بویر ۲۴
۱,۴۵۱۴۶۲ــــ۱,۹۷0۴00۱,۲۸0۶۸۶۳0احمد

۱,۱۵۳۱,۱۶0ــ۱۵0ـ۲,0۲0۴00۱,00۹۹0۴۸0۸گلستان۲۵
۱,۳۵۴۹۶0ــ۱۵0ـ۲,۲00۴00۱,0۴۹۵۴۱۱,۲۱۲گیالن۲۶
۱,۳۵۶۵۶۸ــ۱00ـ۲,0۲0۴00۱۴۳۵۸0۳۱۶لرستان۲۷
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 ادامـه جـدول12-1: اعتبـار عملکـرد حمایت هـای انجـام شـده معاونـت امـور فرهنگـی از فعالیت هـای فرهنگـی اسـتان ها بـه تفکیـک دفاتـر و مؤسسـات تابعـه- سـال 1398 
  )میلیون ریال(

نام استانردیف

موسسه نمایشگاه هااداره کل چاپ و نشر
خرید کتاباهدای کتاب

کتب 
ارزشمند

جشنواره 
چاپ

آموزش 
چاپ

بازرسی 
چاپ

برگزاری 
نمایشگاه

یارانه 
نمایشگاه هفته اداره کل

ستاداداره کلمراکز و ..کتاب

۱,۵۵۷۳۶0ــ۱۵0ــ۱,0۲0۴00۲,۲۵۹۴۸0مازندران۲۸
۱,۱۲۵۳00ــــ۲,۱۵0۴00۱۱0۴0۴۲۸۱مرکزی۲۹
۱,۷۹۵۱,۲۹0ــــ۱,۸۲0۴00۴۴0۵۹۸۴۲هرمزگان۳0
۱,۴۵۴۶۶0ــ۱۵0ـ۱,۱۷0۴00۱۳۳۴۵۹۱۲۸همدان۳۱
۱,۶۷۷۲۸۶ــ۱۵0ـ۱,۶۵0۴00۱,۴۷۳۷۳۱۲۶۳یزد۳۲
ـــــــ0ــ۱,۳۵0منطقه آزاد ارس۳۳
ـــــــ0ـــمنطقه آزاد اروند۳۴
ـــــــ0ــ۱,۸۵0منطقه آزاد قشم۳۵
۱,000۱,۹00ـــــــــمنطقه آزاد کیش۳۶

۷۶,۵۶0۱۱,۶00۶۶,۵۵۵۲۲,۲۵۳۱۶۶,۵۸۸0۳,00000۳۵,۵0۷۲۲,0۷۵جمع 

جدول 13-1:  مقایسه اعتبارات مصوب استانی معاونت امور فرهنگی 
درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸نام استانردیف

۳۲-۱۹,۵۳۹۱۳,۲۹۹آذربایجان شرقی۱

۱۱-۱0,۴۶۹۹,۳۶۸آذربایجان غربی۲

۴۶-۸,۵۳۶۴,۶۵۵اردبیل۳
۱۸-۲۶,۹0۷۲۲,۱۸۵اصفهان۴
۴۳-۹,۷۹۶۵,۵۶۴البرز۵
۴-۱0,۸۱۸۱0,۳۵۳ایالم۶
۳0-۷,۶۹0۵,۴۱۷بوشهر۷
۲۶0,۵۸۸۲۹۱,۹۹۶۱۲تهران۸
۸,۱۶۵۸,۸۲۷۸چهار محال و بختیاری۹
۸,۴۵۳۸,۵۴۱۱خراسان جنوبی۱0
۲۲-۲۹,۳0۷۲۲,۹۳۶خراسان رضوی۱۱
۷,۳0۱۸,۳۶۶۱۵خراسان شمالی۱۲
۱۳,۷۶۱۱۸,۹۱۳۳۷خوزستان۱۳
۸,۲۴۷۹,۳۳۵۱۳زنجان۱۴
۱۳-۸,۱۵0۷,0۹۴سمنان۱۵
۸-۱۳,0۱۵۱۱,۹۷۶سیستان و بلوچستان۱۶
۱0-۱۶,۳۲۸۱۴,۷۲۳فارس۱۷
۴۲-۸,۱۳۷۴,۷۶۱قزوین۱۸
۷-۴۶,۲۲۳۴۳,۱۴۶قم۱۹
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52
ادامه جدول 13-1:  مقایسه اعتبارات مصوب استانی معاونت امور فرهنگی 

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸نام استانردیف
۶-۹,۹۱۷۹,۳0۹کردستان۲0
۱۲-۱۳,۲۵۲۱۱,۶۹۴کرمان ۲۱
۵,۹۸۸۸,۵۱۵۴۲کرمان جنوبی۲۲
۶۱-۱۸,0۳۱۷,۱0۹کرمانشاه۲۳
۸,۱۲۵۱۱,۳۳۱۴0کهگیلویه و بویر احمد۲۴
۹,۴0۲۱۴,۳۶۵۵۳گلستان۲۵
۳۹-۱۹,۳۴۷۱۱,۸۲۵گیالن۲۶
۸,۲۳۵۱0,۴0۹۲۶لرستان۲۷
۸,۳۸0۹,۹۱۲۱۸مازندران۲۸
۶,۲۸۶۶,۹۱۶۱0مرکزی۲۹
۹,۵۳۶۹,۶۸۶۲هرمزگان۳0
۲۵-۸,۸۸۲۶,۷0۶همدان۳۱
۹,۷۳۹۱۱,۷۴۷۲۱یزد۳۲
۱,۵۷۲۱,۶۲۵۳منطقه آزاد ارس۳۳
۶۸-۱,۶۲۸۵۲۵منطقه آزاد اروند۳۴
۲,0۵۵۲,۶۵۸۲۹منطقه آزاد قشم۳۵
۴۶-۵,۶۵۹۳,0۷۵منطقه آزاد کیش۳۶

۱-۶۶۷,۴۶۴۶۵۸,۸۶۲جمع

جدول 14-1: تفاهم نامه های معاونت امور فرهنگی با سازمان ها و دستگاه ها 
تعهدات معاونتناظرمجریشرحردیف

مشارکت در ترویج کتاب و کتاب خوانی ۱
به منظور تأمین کتاب تا سقف ۱ میلیارد ریال

مؤسسه 
خیریه هیئت 
رزمندگان 

اسالم

مهرزاد 
دانش

براساس لیست مصوب و ارائه شده توسط بنیاد در ۴ 
عنوان کتاب از ناشران خریداری و پس از تحویل به 
انبار معاونت واریز مبلغ کتاب های خریداری شده 

به حساب ناشران

۲

مشارکت در ترویج کتاب و کتاب خوانی 
به منظور استفاده از ظرفیت های طرفین برای 
توسعه فرهنگ مطالعه و تعامل مشترک در 

فعالیت های فرهنگی

بنیاد نهج 
البالغه

ایوب 
 دهقانکار
مهرزاد 
دانش

اهدا کتاب و تجهیز کتابخانه تخصصی بنیاد در 
مضوع امام علی نهج البالغه / عالمه امینی و 

شریف رضی تا سقف ۲00،000 م ریال /حمایت از 
حضور بنیاد در نمایشگاه کتاب تهران

۳

ایجاد بستر مناسب به منظور تبادل اطالعات 
مورد نیاز سازمان مالیاتی / برقراری ارتباط با 

بستر ملی تبادل اطالع NIX/حمایت قانونی 
برای اهالی فرهنگ و هنر/استفاده از ظرفیت 

بخش فرهنگ برای فرهنگ  سازی مالیاتی

سازمان 
امور مالیاتی 

کشور
_
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53
ادامه جدول 14-1: تفاهم نامه های معاونت امور فرهنگی با سازمان ها و دستگاه ها

تعهدات معاونتناظرمجریشرحردیف

برگزاری نمایشگاه کتاب، رسانه های دیجیتال ۴
و نشر الکترونیک در ۱0 استان کشور

مرکز فناوری 
اطالعات و 
رسانه های 
دیجیتال 
وزارت 
متبوع

ایوب 
 دهقانکار

سعید پور 
ابوالقاسم

تخصیص یارانه به محصوالت دیجیتالی و 
 الکترونیک عرضه شده در نمایشگاه

ایجاد بستر الکترونیکی جهت ثبت نام متقاضیان 
حضور در نمایشگاه در سامانه ثبت نام مؤسسه 

 نمایشگاه ها
جانمایی متمرکز غرفه های بخش رسانه های دیجیتال 

 در فضای اصلی نمایشگاه های استانی
اختصاص فضا و خدمات زیرساختی به بخش های 

 رسانه های دیجیتال
تأمین و ارائه خدمات نمایشگاهی برای غرفه های 

رسانه های دیجیتال مطابق سایر غرفه ها

اجرای پروژه اخالق اسالمی و دیای متجدد ۵
برای تألیف ۲۱ عنوان کتاب و مجله

پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر 

و ارتباطات

ایوب 
دهقانکار

هزینه تولید محتوا ۲00 ,۴م ریال برآورده شده که به 
 نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.

نوع انتشار و هزینه های آن پس از نهایی شدن کار 
در قالب تفاهم نامه دیگر به صورت مساوی تأمین 

 خواهد شد.
مدت تفاهم نامه تا پایان سال ۹۹ می باشد.

۶

همکاری وهماهنگی به منظور هم افزایی و 
اجرای بهتر وظایف و مأموریت های طرفین 
در راستای یکپارچه  سازی در پایگاه داده ای 

و محتوایی

وزارت 
فرهنگ و 

 ارشاد اسامی 
 و

سازمان اسناد 
و کتابخانه 
ملی ج .ا.ا

_

استفاده از ظرفیت های اطالعاتی و داده های طرفین 
 در مسائل فرهنگی

همکاری به منظور تبادل اطالعات و داده های 
 رسانه های مکتوب

هماکاری به منظور استاندارد سازی محتوای 
 محصوالت فرهنگی و هنری

مدت تفاهم نامه ۳ ساله می باشد.

۷

افزایش میزان اشتغال در بخش فرهنگ، هنر 
و رسانه / بهبود و تسهیل فضای کسب و 
کارهای فرهنگی/پشتیبانی از کارآفرینی/ 

حمایت از نوآوری و تقویت و توسعه صنایع 
فرهنگی / حمایت از توسعه بازار فرهنگ 

و هنر

وزارت 
فرهنگ 
و ارشاد 
 اسالمی 

 و 
جهاد 

دانشگاهی

_

حمایت از ایجاد پردیس ها، مراکز رشد و مشاوره 
 کارآفرینی تخصصی

حمایت از راه اندازی شهرک کسب و کارهای 
 نوپای فرهنگی

طراحی و برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری در 
 سطوح استانی و ملی

برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت 
 دانش افزایی در سطوح استانی و ملی

همکاری در تألیف و چاپ و انتشار مقاالت و 
کتب تخصصی و ...



ـاد
ستـ

54
ادامه جدول 14-1: تفاهم نامه های معاونت امور فرهنگی با سازمان ها و دستگاه ها

تعهدات معاونتناظرمجریشرحردیف

۸
حمایت از پروه پسا دکتری برنامه ریزی و 
ساماندهی فرآیندتربیت و جذب مدرسان 

زبان انگلیسی

دانشگاه 
تربیت 
مدرس

ایوب 
دهقانکار

حمایت از طرح در سقف ۹00 م ریال - مدت 
تفاهم نامه از ۹۸/۱0/۲0 تا ۹۹/۱۲/۲۹ می باشد.

۹
اجرای برنامه های مشترک جهت ترویج 

فرهنگ کتاب خوانی و تقویت منابع مورد نیاز 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نهاد 
کتابخانه های 

عمومی 
کشور

-

مدت تفاهم دو سال شمسی
خرید آثار ناشرین برای کتابخانه های عمومی

 خرید آثار مکتوب کتابداران کتابخانه های عمومی
 اطالع رسانی به ناشران بریا ارائه فایل دیجیتال 

کتاب های منتشره برای نابینایان و ناشنوایان
برگزاری جشنواره و مراسمات و ...

مشروح اقدامات کمیته تخصصی فرهنگی ارزشیابی نویسندگان و شاعران 
کمیته تخصصی فرهنگی در ذیل تشیکالت شورای ارزشیابی هنرمندان نویسندگان و شاعران کشور عطف 
به متمم آیین نامه مصوب جلسه ۵۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۲ شورای انقالب فرهنگی و در راستای ارزش گذاری 
به تخصص، تجربه و پاسداشت منزلت هنرمندان کشور، وظیفه رسیدگی به درخواست متقاضیان را در حوزه 
دریافت درجه هنری در رشـته های شـعر و داستان نویسـی به عهده دارد. نتایج ارزیابی پرونده متقاضیان، پس 

از تأیید شورای ارزشیابی هنرمندان، رسمیت خواهد داشت.
طبـق این طرح، شـاعران و داستان نویسـان می توانند با ارائه مدارک الزم، نسـبت به میـزان امتیازی که احراز 
می کنند موفق به دریافت درجه هنری از درجه یک تا درجه پنج شـوند که طبق آیین نامه اجرایی تبصره ماده 
۶۶ قانـون مدیریـت خدمات کشـوری، همطـراز با مدرک تحصیلی دکتری تا دیپلم اسـت. هنرمندان شـاغل 
در دسـتگاه های دولتـی در صـورت کسـب یکـی از ایـن درجـات پنج گانـه، وضعیت اسـتخدامی و حقوقی 
شـان متناسـب با درجه دریافتی تطبیق داده خواهد شـد. الزم به تأکید اسـت که این طرح صرفا برای شـاعران 
و داسـتان نویسـان در حوزه هنر مکتوب تصویب شـده اسـت و شـامل نویسـندگان در حوزه های دیگر )دین، 

سیاست، تاریخ، جامعه شناسـی و...( نمی شود.
شـاعران و داستان نویسـان سـاکن در استان تهران که متقاضی اسـتفاده از از طرح  باال هستند، برای دریافت 
فـرم و تکمیـل مـدارک بـه دبیرخانه کمیتـه تخصصی فرهنگی شـورای ارزشـیابی هنرمندان واقـع در معاونت 
فرهنگی، مراجعه می کنند. شـاعران و داستان نویسـان سـاکن در سایر استان ها، با مراجعه به اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی اسـتان خـود می تواننـد نسـبت بـه ایـن موضـوع مبـادرت ورزند. هم چنیـن تصویـر فرم های 
درخواسـت و فهرسـت مدارک مورد نیاز در درگاه اینترنتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
به نشـانی http://mof.farhang.gov.ir/fa/komitehonarmandan درج شده است تا در صورت نیاز، 

امکان دسترسـی به نسـخه چاپی متن های مذکور فراهم باشـد. 
هنرمندان متقاضی ارزشـیابی در چهار گروه اصلی هنرهای زیبا، شـعر و داسـتان، سـینما و هنرهای سـنتی 
که دارای حداقل پنج سـال فعالیت مسـتمر باشـند با معرفی اسـتاداِن هنر یا انجمن ها و صنوف هنری یا معرفی 
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از سـوی نهادها و دسـتگاه ها می توانند با مراجعه به ادارات کل اسـتانی یا دبیرخانه های کمیته های تخصصِی 
مسـتقر در معاونت های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی با تکمیل نمونه برگ ها، ارائه سوابق و آثار 
تشـکیل پرونـده می دهنـد. دبیرخانه های کمیته های تخصصی پس از بررسـی اولیه و دسـته بنـدی پرونده ها، 

پرونده هـا را در کمیته هـای تخصصی مطرح می کنند.
هـم اکنـون 18 کمیته تخصصی در رشـته های مختلـف پرونده هـا را داوری می کنند، در هر کمیته دسـت 
کم پنج عضو حضور دارند که اعضاء حقیقی کمیته ها از میان هنرمندان طراز اول و اسـتاداِن مسـّلم هر رشـته 
بـا پیشـنهاد رؤسـای کمیته های تخصصی )معاونـان تخصصی وزیر( و با تائید رئیس شـورای ارزشـیابی )وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام االختیار ایشان( انتخاب می شوند. صورتجلسات کمیته های تخصصی 
به همراه پرونده و آثار هنرمندان جهت بررسـی شـورای ارزشـیابی هنرمندان در اختیار این شـورا قرار می گیرد 
و شـورای ارزشـیابی با 11 عضو ضمن بررسـی رأی و نظر کمیته های تخصصی رأی و ارزشـیابی قطعی خود را 

پس از بررسـی اعالم می کند. 
ترکیـب شـورای ارزشـیابی هنرمنـدان را نمایندگان تـام االختیـار وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، وزارت 
علـوم تحقیقـات و فـن آوری، فرهنگسـتان های هنـر و زبـان و ادب فارسـی، سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
کشـور، سـازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سـازمان صدا و سیما، روسا و دبیران کمیته های 

تخصصی و کارشناسـان حقیقی تشـکیل می دهند.
شـورای ارزشـیابی مسـئول اعطای درجات هنری است و طبق آئین نامه پنج درجه دارد که از هم طراز دیپلم 
تا دکتری اسـت، اما اعطای نشـاِن هنری امر دیگری اسـت که براسـاس آئین نامه اعطای نشـان هاسـت و در 
اختیار شـورای ارزشـیابی نیسـت و نباید درجات هنری را مترادف نشـان های هنری دانسـت. در حال حاضر 

احمد صدری به عنوان مشـاور معاون وزیر و رئیس کمیته های تخصصی ارزشـیابی هنرمندان اسـت.
از سـال 1392 تا سـال گذشـته سـیدمجتبی حسـینی دبیر شـورای ارزیابی هنرمندان، شـاعران و نویسندگان 
کشـور بود. محمد رضا اسـدزاده که ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ طی حکم وزیر، ریاسـت شـورای ارزشـیابی هنرمندان، 
نویسندگان و شاعران را برعهده داشت، ۱۳ اسفند ماه سال 1397 از این سمت استعفا کرد از خرداد ماه 1398 
با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آقای سید محمد طباطبایی حسینی به عنوان دبیر ارزشیابی هنرمندان، 
نویسـندگان و شـاعر منصوب شـد. هم چنین در تیرماه 1398 محسـن جوادی با صدور حکمی آقای مهدی 
سـرایی را به عنوان دبیر کمیته تخصصی ارزشـیابی نویسـندگان و شـاعران منصوب کرد. این کمیته در سـال 

1398 دو جلسـه برگـزار کـرد و پروندۀ 29 متقاضی دریافت درجۀ هنری را بررسـی کرد.
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جدول 15-1:  مقایسه  فعالیت کمیته فرهنگی تخصصی ارزشیابی نویسنتدگان و شاعران

تعداد جلسات برگزار شدهتقاضاهای موافقت شدهتعداد متقاضیان دریافت درجۀ هنریسال
۱۳۹۷۳۵۲۴۲
۱۳۹۸۲۹۲۱ ۲

۱۲-۱۷-درصد تغییر

مشروح فعالیت کارگروه کاغذ 
پـس از ابالغیـه اقتصادی دولت محترم در اردیبهشـت ماه سـال 1398 ،مبنی بر تغییـر گروه کاالی 
کاغذ از 1 به 2 و با پیگیری های مجدانه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و همراهی تشکل های 
نشر، هیئت دولت ارز 42,000 ریالی را برای حمایت از حوزه نشر کتاب در شرایط حساس اقتصادی 
کشور مجددا به مقدار 80 میلیون دالر برقرار و تخصیص داد. پس از ابالغ مصوبه به وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمی بالفاصله مقدمات اجرای مصوبه فوق با توجه به محدودیت های ایجاد شده در حوزه 
مصرف و نظارت جلسـاتی با حضور تشـکل های تخصصی حوزه نشـر در سـی و دومین نمایشـگاه 

بین المللی کتاب تهران و بعد از آن در معاونت امور فرهنگی کارگروه کاغذ کتاب تشـکیل شـد.
در آخریـن جلسـه کارگـروه سـاماندهی کاغذ کـه بعد از دسـتور معاون اول محتـرم رئیس جمهور 
تشـکیل گردیـد مقـرر شـد تمامـی وظایـف مرتبـط بـا ایـن کارگـروه بـه کارگروه های تخصصـی در 
معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی منتقل شود. با توجه به ابالغ وظایف کارگروه به معاونت های مورد 
اشـاره جلسـات هم اندیشی برای تدوین شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی واردات،تخصیص ،توزیع و 
نظارت با حضور تشـکل های نشـر برگزار شـد .در ادامه در اولین جلسـه کار گروه کاغذ کتاب شیوه 
نامه و دسـتورالعمل های با حضور تمامی اعضای جلسـه مصوبه و به تصویب معاون محترم فرهنگی 

رسـید.اهم اقداماتی که در طی این مدت در کارگروه انجام شـده به شـرح زیر می باشـد.
1. تهیه و تدوین و انتشار شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ نشر کتاب2. تشکیل کارگروه تخصصی 
کاغذ نشر کتاب متشکل از مدیران وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، صنوف نشر و نمایندگان سازمان 
تعزیرات حکومتی و سـازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده 3.انتشـار فراخوان واردات کاغذ 
در سـایت معاونـت امـور فرهنگـی به منظـور تامیـن کاغذ نشـر کتاب 4. تهیـه و تدوین دسـتورالعمل 
تخصیص و نظارت بر مصرف کاغذ 5. اسـتفاده از ظرفیت های صنوف نشـر بویژه اتحادیه ناشـران و 
کتابفروشـان تهران و اتحادیه شـرکت های تعاونی ناشران آشـنا در فرآیند توزیع و نظارت بر مصرف 6. 
تشکیل کمیته تخصیص و توزیع با حضور نماینده معاونت امور فرهنگی و نمایندگان صنوف نشر در 
اتحادیه شـرکت های تعاونی ناشـران آشنا 7. تشکیل کمیته نظارت بر مصرف کاغذ در اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان تهران با حضور نماینده معاونت امور فرهنگی 8. انتشار فهرست ناشران دریافت کننده 
به همراه میزان آن در سـامانه توزیع در راسـتای شفاف  سـازی نظام اطالعات 9. برگزاری بیش از 28 
جلسه کارگروه کاغذ کتاب حوزه معاونت امور فرهنگی با حضور نمایندگان صنوف نشر و نهادهای 
نظارتی از قبیل سـازمان تعزیرات حکومتی ،سـازمان حمایت از مصرف کنندگان ،اتاق اصناف ایران 
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اعضـای کارگـروه کمیتـه تخصیص و توزیع کاغذ: 1. دکتر محسـن جوادی معـاون امور فرهنگی 
2. ایوب دهقانکار، مشاور اجرایی معاونت 3. فرزاد آقایی، مدیر کل امور اقتصادی سازمان تعزیرات 
حکومتـی 4. مهـرزاد دانـش، مدیـر کل دفتر امور چاپ و نشـر 5. نیکنام حسـیینی پـور، مدیر عامل 
مؤسسـه خانـه کتـاب 6. هومـان حسـن پور، رئیـس اتحادیـه کتابفروشـان و ناشـران تهران 7. فرشـاد 
ابراهیمی، نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، 8. مهدی اسماعیلی، مدیر عامل 
اتحادیه شـرکت های تعاونی ناشـران کشـور) آشـنا( 9. مهدی سـهل آبادی، مسـئول حراست معاونت 
فرهنگـی 10. احمـد کمالـی نژاد، معاون اداره کل دفتر توسـعه کتـاب و کتاب خوانی 11. بهنام نیک 
منـش، سرپرسـت معاونـت بازرسـی و نظـارت اتاق اصنـاف 12. یعقـوب فروغیان، کارشـناس حوزه 

فرهنگـی 13. محمد محمدی، کارشـناس امور فرهنگی
جدول 16-1: مقایسه اقدامات کارگروه کاغذ

درصد تغییرسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۷عنوان

۴۳-۱۱۱۶۳تعداد پرونده۱

--۵۷تعداد پرونده بررسی شده در کارگروه۲

۶0-۱۳۸,0۵۶۵۵,۹۷۶تناژ تأیید شده در کارگروه۳

۶۴-۱۴۶,0۷۵,۴۷۶۵۳,0۲۸,۹۵۷ارزش دالری تأئید شده در کارگروه۴

۱00-۱00,0۵۳تناژ تأیید شده وزارت صمت۵
۱00-۱0۶,0۲۹,۱۷۴ارزش دالری تأیید شده وزارت صمت ۶

۳۴-۵۷,۳۳۴۳۷,۸۱۶تناژ تأمین ارز شده۷

۴۱-۶۱,۲۲۲,۹۶۴۳۶,۴۸۹,۵۳0ارزش دالری تأمین ارز شده۸

۲۹-۵۳,۳۳۴۳۷,۸۱۶تناژ خرید ارز شده۹

۳۵-۵۵,۷۲۴,۶۳۶۳۶,۴۸۹,۵۳0ارزش دالری خرید ارز شده۱0

۱۳,۷۶۳۱۸,۱0۲۳۲تناژ ترخیص شده از گمرک۱۱

۱۴,۳۵۸,۵۶۸۱۷,۵۶۹,۳۴۵۲۲ارزش دالری ترخیص شده از گمرک۱۲

در ارزیابـی کارنامـه عملکـرد نشـر در سـال 1398بـا عنایـت بـه حمایت هـای دولـت در خصوص 
تخصیـص ارز بـرای واردات کاغـذ تحریـر چنـد نکتـه به شـرح زیـر قابل توجه اسـت :

1- با وجود همه فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و مشکالت متعدد پیش رو 
برای واردات کاغذ تحریر ،خوشبختانه شاهد افزایش تعداد عناوین و هم چنین میانگین افزایش تعداد 

صفحات کتاب های منتشر شده در سال 1398 می باشیم .
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2- حوزه نشـر کتاب زنجیره ای اسـت از مشـاغل پیش از تولید و بعد از تولید مانند تألیف، ترجمه، 
تصویرگـری، نمونـه خوانی، لیتوگرافی، چـاپ و صحافی، توزیع، کتاب فروشـی و خدمات مرتبط با 
این زنجیره از قبیل ؛ حمل و نقل و غیره می باشد.که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی فعال شاغل 
به کار را در بر می گیرد.که از این مشاغل بخش عمده ای بصورت مستقیم و بخش دیگری بصورت 

غیر مستقیم فعالیت می کنند.
3- نـود درصـد نیاز کاغذ تحریر کشـور از محل واردات انجـام می گیرد، نظر به اینکه تولید کاغذ 
تحریر در کشـور بسـیار اندك می باشـد در صورت نبود ارز دولتی برای واردات کاغذ حوزه نشر ،روند 
قیمـت گـذاری و تولید کتاب و مصرف آن در داخل کشـور با توجه به متغیرهـای ارز در بازار نیمایی 
از یك سـو و از سـوی دیگر سـوق دادن مصرف کاغذ ناشـران به سـمت بازار نیمایی منجر به افزایش 
غیر قابل کنترل قیمت کاغذ در این بازار خواهد شـد که به دنبال آن شـاهد تعطیلی بخش عمده ای 
از مشـاغل مسـتقیم و غیر مسـتقیم حوزه نشر خواهیم بود و این امر کاهش شدید تولید اقالم فرهنگی 
در محتوا در تمامی موضوعات کتاب خصوصا حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی 

و ... می شـود ،که جبران آن با توجه به مشـکالت پیش روی کشـور امکان پذیر نخواهد بود.
4-قیمت کتاب نسـبت سـایر کاالها در کشـور از افزایش کمتری برخوردار بوده ،معادالت قیمت 
در حوزه نشـر به گونه ای اسـت که اگر افزایش متناسـبی با بازار نشر نداشته باشد خود بخود از چرخه 
مصرف نشـر خارج خواهد شـد و این موضوع خسـارت جبران ناپذیری را به تولید کننده )ناشـر( وارد 
خواهـد کـرد چـرا کـه کاالی کتاب همچون سـایر کاالهـا از قابلیت ارتقـا قیمت یا تبدیل به احسـن 
شـدن را دارا نمی باشـد و تولید کننده مجبور خواهد بود که کاالی خود را با ضرر جبران ناپذیری به 

مؤسسـات ضایعات و بازیافت کاغذ بفروشد.
5-در ارزیابی که از قیمت پشـت جلد کتاب در سـال 1397 و 1398 در حوزه ناشـران آموزشی که 
در سال 1398 کاغذ دولتی دریافت نکرده اندبه عمل آمده ،قیمت پشت جلد کتاب ناشران آموزشی 
نسـبت بـه سـال 1397 دوبرابـر افزایش داشـته است.شـایان ذکر اسـت معاونت امور فرهنگـی با توجه 
بـه محدودیت واردات کاغذ در سـال 1398 به ناشـران آموزشـی کاغذ یارانه ای تخصیـص نداد و این 
ناشـران مجبور شـدند نیاز مصرف خود را از بازار نیمایی تامین کنند به عنوان نمونه ناشـرانی همچون 
گاج،مبتکران،کانون فرهنگی آموزشی قلم چی و خیلی سبز را می توان نام برد.این در شرایطی اتفاق 
می افتـد کـه خریدار کتاب های ْآموزشـی تا حـدودی الزام برای خریـد کتاب دارند ولی ایـن الزام در 
سـایر حوزه ها همچون ادبیات، فلسـفه، روانشناسـی، شـعر و داسـتان وامثالهم وجود ندارد. از طرف 
دیگـر هزینه هـای تولید کتـاب در حوزه های غیر آموزشـی به مراتب باالتر  می باشـد، خصوصا آثاری 
که پشـت آن فکر، اندیشـه، هنر وپژوهش نهفته باشـد لذا وجود کاغذ دولتی می تواند کمك موثری 
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بـرای جلوگیـری از افزایـش غیر قابل کنترل قیمت کتاب در این حوزه ها باشـد که باعث رونق کتاب 
و کتاب خوانی در حوزه های غیر آموزشـی خواهد شـد .

جدول 17-1:  مقایسه  قیمت کاغذ تحریر و مقوا در بازار                                                                                                                            ) ریال(

در صد تغییر۹۷/۱۲/۲۸۹۸/۱۲/۲۸ نوع محصول
۵-۳,۷۵0,000۳,۵۵0,000تحریر ۷0 گرمی ۷0*۱00هربند
۱-۴,۱۵0,000۴,۱00,000تحریر ۸0 گرمی ۷0*۱00هربند

۲۳-۱۸۸,000۱۴۵,000مقوا پشت طوسی ۳00 گرم هر کیلوگرم
۲۳-۱۸۸,000۱۴۵,000مقوا پشت طوسی ۲۵0 گرم هر کیلوگرم
۲۱-۲۴0,000۱۸۹,000گالسه ۲00 گرمی۱00*۷0هرکیلوگرم

۱۱-۲00,000۱۷۹,000گالسه ۳00 گرمی ۱00*۷0هرکیلو گرم
۲۲-۲۲۳,000۱۷۵,000مقوای ایندر برد۲۷0گرمی
A۴ ۳۳0,000۳۷0,000۱۲ خارجی ۸0 گرمی

 http://www.cartoninfo.com: مأخذ گزارش 
نمودار 2-1:  روند قیمت هر بند کاغذ 70 گرمی 70*100 -سال 1398                                    ) ریال (

  مشکالت، موانع و پیشنهادات
مشکالت و موانع:

   عدم تناسب ساختار سازمانی با شرح وظایف
   نداشتن نیروی متخصص

   نبود برنامه منسجم و مدون در حوزه نشر الکترونیک و فناوری های جدید و فضای مجازی
   کمبود اعتبارات با توجه به گستردگی حوزه صنعت چاپ و نشر

   عدم تخصیص و پرداخت بودجه ردیف اصلی معاونت) 1140001(
   به روز نبودن شـرح وظایف و سـاختار سـازمانی با توجه به تغییر و تحوالت حوزه صنعت نشـر 



به ویژه نشـر الکترونیک
   نبود سند راهبردی مدون برای صنعت نشر و آینده آن
   قدیمی بودن بسیاری از قوانین و مقررات صنعت نشر

   نبود سامانه جامع آمار و اطالعات حوزه صنعت نشر برای برنامه ریزی و سیاست گذاری   
پیشنهادات و برنامه های آتی:

   بازنگری در شـرح وظایف و سـاختار سـازمانی با هدف اغنای ادبیات و تفاهم متقابل معاونت 
با ذی نفعان و مخاطبان

   تأمین و بکار  گیری نیروی متخصص
   تدوین سند راهبردی و باالدستی برای سندتوسعه صنعت نشر با توجه به فناوری های نوین

   توجه جدی به پدیده های نوظهور در حوزه صنعت نشر به ویژه نشر الکترونیک
   اهتمام به دریافت ردبف اصلی بودجه معاونت) 1140001(

   بازنگری اساسی در قوانین و مقررات صنعت نشر
   توجه جدی به حوزه سیاست گذاری، آمار و برنامه ریزی و عدم ورود به حوزه اجرا 

   بازنگری در برنامه و بودجه و نحوه تخصیص و توزیع یارانه های نشر
اسامی همکاران 

فرهنگی معاونت  مشاور  دهقانکار-  ایوب   .2 فرهنگی  امور  معاون  جوادی-  دکترمحسن   .1 
 3. ابوالفضل عربشاهی- مشاور پژوهشی معاون امور فرهنگی 4. مهدی حافظی-عامل ذی حساب 
احمدبیگی زهرا  زاده  8.  ادیب  زهرا  ابراهیمی 7.  رویا  احدزاده 6.  هاشم  مالی 5.  امور  مدیر   و 

 9. اسماعیل باقری 10. سعید تقوی 11. رامین تیزرو 12. مریم درواخ  13. ایرج درویش مال 14. سیامک 
 جلیل زادگان 15. حمیرا روحانی 16. سید داوود سیدمومنی 17. مهدی سرایی 18. مجید رضا شعبانی 
19. پژمان عشوری 20. مصطفی فرجی 21. یعقوب فروغیان 22. مهوش کاکادوست 23. وحید 
نژاد  عباس  محمد   .27 گنجی  مهناز   .26 کنجکاو  نسرین   .25 کمرودی  سینا   .24  کریمی  
 28. رضا معصومی 29. آیت اله محمدی 30. حمیده مشک آبادی 31. مهدی نجفی 32. علی نیکبخت 

33. محمد نوران کاردان34. راحله هوشمند
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دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی
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63  شرح وظایف سازمانی
1- ارزیابـی محتوایـی و کیفـی متـون منتشـر شـده )مکتـوب و الکترونیـک( از طریـق گروه هـای 
تخصصـی، تهیـه و ارائه گـزارش مربوطه به معاونت متبوع. 2. تعامل و بررسـی محتوایی آثار مکتوب 
جهـت ارائـه بـه واحد مربوطـه برای ثبـت. 3. هماهنگـی و همکاری متقابـل و مداوم بیـن مصنفان، 
مؤلفان، مترجمان، مصححان، ویراستاران، ادبا، شعرا، مؤسسات و انجمن های مرتبط، مراکز فرهنگی 
و انتشـاراتی )داخـل و خارج(کشـور و مخاطبیـن آن هـا، در چارچـوب قوانیـن و مقـررات مربوطـه با 
هماهنگی دسـتگا ه های ذ یربط. 4. صدور مجوز تأسـیس، اداره و انحالل مراکز، دفاتر، مؤسسـات 
نشـر، پخـش، توزیـع، فروش، عرضه و اطال ع رسـانی کتـاب و آثار نوشـتاری در محیط های حقیقی 
و مجـازی ) نشـر مکتـوب و الکترونیـک( براسـاس قوانیـن و آیین نامه های مربوطه و نظارت مسـتمر 
آنـان. 5. صـدور مجـوز پیش از چاپ و نشـر کتاب )مکتوب و الکترونیک( براسـاس ضوابط و آئین 
نامه هـای مربوطـه با اسـتفاده از رو ش های به روز رایانـه ای) و نظارت بر اجرای دقیق آن ها. 6. صدور 
مجوز توزیع، عرضه و اعالم وصول کتاب )مکتوب و الکترونیک( براسـاس مقررات و آیین نامه های 
مربوطه، هم چنین کنترل و نظارت موارد مرتبط. 7. صدور مجوز ورود و خروج )صادرات و واردات( 
تولیدات حوزه نشر کتاب و ... با هماهنگی و همکاری مراکز ذیربط هم چنین تهیه و تدوین ضوابط 
و آیین نامه هـای مربوطـه اعـم از اجرایـی، هدایتـی، حمایتی و نظارتـی. 8. مدیریـت و اداره کتابخانه 
تخصصـی و مرکـزی وزارتخانه متبـوع، 9. طراحی برنامه و فعالیت های مقتضی جهت ارتقای سـطح 
کمی و کیفی آن و توسعه خدمات علمی و فنی به مخاطبان. 10. انجام دور ه ای نظرسنجی های الزم 
درخصـوص کتاب خوانی، افکارسـنجی کتاب خوانـان و ارزیابی کتابخانه هـا هم چنین تهیه و تنظیم 
گزارش هـای مربوطـه و ارائـه آن به معاونت متبـوع و به منظور بهره گیری از آن هـادر اتخاذ تصمیمات 
الزم، پیشگیری و رفع موانع موجود و تالش در بهبود روند توسعه کتاب خوانی در کشور. 11. تنظیم 
راهبردهـا و تعریـف فعالیت های الزم و مقتضی جهت ارتقاء و گسـترش سـطوح کمـی و کیفی آثار 
ارزشـمند نوشـتاری در حوزه هـای دینی و معرفتی و حمایت های شایسـته از آن هـا هم چنین تالش در 
تعمیق، تحکیم، تعمیم و ترویج صحیح فرهنگ غنی َعَلوی، شیعی و مهدوی در ایران و جهان. 12. 
گـزارش عملکـرد و نحـوه کارگروه های تخصصی ارزیابی کتاب در دو حوزه کودکان و بزرگسـاالن 
بـه معاونـت متبـوع و هیئـت نظـارت بـر اجـرای ضوابـط نشـر. 13. شناسـایی و بررسـی جریان هـای 
فکـری کشـور در حـوز ه نشـر و آثـار نوشـتاری از طریق دبیران گروه هـای تخصصی ارزیابـی و ارائه 
بـه معاونـت متبـوع. 14. مدیریـت کمیته های مربوطـه در نمایشـگاه های کتاب )بین المللی ،اسـتانی 
( هم چنیـن جشـنواره های انتخـاب و جایزه هـای مختلـف کتاب. 15. سـاماندهی و به هنگام  سـازی 
بانـک جامـع اطالعـات و آمـار )گـردآوری، تنظیـم، طبقـه بنـدی( در ارتبـاط بـا نویسـندگان کتب، 
کتابخوانان، کتابخانه ها، کتاب خوانی، پدیدآورندگان، ناشران مکتوب و الکترونیک، توزیع کنندگان 
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و نمایندگی های داخلی و خارجی آنان) امور نشر و اهل قلم( با استفاده از رو ش های نوین رایانه ای، 64
روزآمد سـازی و عرضه مناسـب از ُطرق مقتضی. 

 تقویم فعالیت های فرهنگی 
  بهار
عنوانزمان

دیدار مرادی نیا مدیرکل دفترتوسعه کتاب و کتاب خوانی با تعدادی از ناشران، نویسندگان و مترجمان و رسیدگی سه شنبه هر هفته
به اعتراضات مؤلفین و ناشرین

  تابستان
عنوانزمان

برگزاری نشست آموزشی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با اعضای هیئت نظارت و کارشناسان در استان ۲۲ خرداد
خراسان رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب برای ناشران در استان خراسان رضوی۲۳ خرداد
بارگذاری طرح جلد کتاب از طریق سامانه صدور مجوز چاپ کتاب برای تأیید۱۱ شهریور

برگزاری نشست آموزشی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با اعضای هیئت نظارت و کارشناسان در استان ۱۳ شهریور
قم

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب برای ناشران در استان قم۱۴ شهریور

برگزاری نشست آموزشی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با اعضای هیئت نظارت و کارشناسان در استان ۲۶ شهریور
آذربایجان شرقی

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب برای ناشران در استان آذربایجان شرقی۲۷ شهریور

  پاییز 
عنوانزمان

مصاحبه اختصاصی  مرادی نیا مدیرکل دفتر توسعه با رسانه داخلی )فارس( در خصوص راه اندازی سامانه پنجره ۲۶ آبان
واحد )تجمیع شابک، فیپا، مجوز کتاب(

مصاحبه مدیرکل با شبکه رادیو کتاب به مناسبت هفته کتاب۲۹ آبان
سفر مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی به استان ایالم و دیدار با اهالی فرهنگ و هنر استان۲۲ آذر
افتتاح سامانه نشر استان به منظور سهولت کار ناشران و کتابفروشان و بازدید از کتابفروشی های استان۲۲ آذر

گفت وگوی دکتر مرادی نیا مدیرکل با رسانه های داخلی )ایبنا و فرهیختگان( و گفت وگو با سیمای ج.ا.ا مرکز ۲۳ آذر
ایالم با عنوان کتاب سال ایالم

  زمستان
عنوانزمان

انعقاد تفاهم نامه همکاری کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با موضوع فیپا۷ دی
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65  مشروح فعالیت ها
دفتـر توسـعه کتاب و کتاب خوانی که مسـئولیت و وظیفـه عمده آن اجرای سیاسـت های حمایتی 
و نیـز نظـارت بر نشـر کتـاب در چارچـوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسـالمی ایران اسـت در 
طـول فعالیـت خـود تالش نموده تا ضمن تنظیم مناسـبات خود با اهالی قلم و نشـر، مسـائل مختلف 
این حوزه را مدیریت کرده و تدابیر الزم را برای حسـن انجام اهداف مورد نظر اتخاذ نماید. این دفتر 
براسـاس شـرح وظایف، امور مربوطه به توسـعه فعالیت های نشـر کتاب، اجرای ضوابط نشـر، صدور 
پروانه نشر، رسیدگی به تخلفات ناشران و اهل قلم حوزه مرکزی و استانی، دبیرخانه هیئت نظارت بر 

اجرای ضوابط نشـر کتـاب فعالیت می نماید.
این دفتر با راه اندازی سـامانه پنجره واحد در 10 اسـتان دارای هیئت نظارت بر ضوابط نشـر باعث 
سـهولت دسترسـی ناشـران و نویسندگان به سـامانه فیپا، تسـریع در صدور مجوز چاپ کتاب و اعالم 
وصول، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ شده است و با بهره گیری از این تکنولوژی 
ارتباطـی و اطالعاتـی در حوزه نشـر، دسترسـی به تمامی اطالعـات کتاب هـای دارای مجوز و چاپ 

شده در کشـور ُمیسر شده است.
ایـن دفتـر تـالش کرد تا بـا ممانعـت از صـادرات کتاب های برهم زننـده تقریب مذاهب، تسـهیل 
در صـدور مجـوز آثـار اقلیت های دینـی به ویژه آثار اهل سـنت، و طرح موضوعـات در کارگروه های 
تخصصـی کتـاب فضای آرامـی را برای پدیدآورندگان فراهم کند. برگزاری کارگاه آموزشـی سـامانه 
جدید صدور مجوز کتاب به ناشـران و کارشناسـان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ارتقای 
سـطح علمـی و ایجـاد تعامـل میان دسـت اندرکاران حـوزه نشـر )اسـتان ها و مرکز( تقویـت خدمات 
غیرحضـوری برای ذی نفعان )ناشـران، اهل قلم و کتابفروشـان( و حمایـت و برنامه ریزی برای ترویج 
کتاب خوانی از طریق رویداد انتخاب ناشـر نمونه سـال کشـور از اهم اقدامات این دفتر در سال 1398 

می باشـد تا بتواند رونق بازار کتاب و رشـد سـرانه مطالعه را فزونی بخشـد.

جدول 1-2: مقایسه  بررسی فرآیند آماری صدورمجوز کتاب دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی

تعداد درخواست سال
ثبت شده

تعداد درخواست های موافقت 
شده

تعداددرخواست های 
مشروط شده

تعداد درخواست های 
مغایر ضوابط نشر

۱۳۹۷۵۹,۱۷۸۵۳,۴0۳۷,۴۶۱۴۱۴

۱۳۹۸۷۹,۲۵۱۶۴,۴۳۷--
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جدول 2-2 : مقایسه  بررسی آماری فرآیند صدور مجوز کتاب به تفکیک تهران و شهرستان66

جمعسایر استان هاتهرانسالموضوع

تعداد درخواست ثبت شده
۱۳۹۷۴۳,۴۷0۱۸,۲۲۱۶۱,۶۹۱

۱۳۹۸---

تعداد درخواست های موافقت شده
۱۳۹۷۵۳,۴0۳۲0,۸0۵۵۷,۷۷۸

۱۳۹۸۷۳,۸۳۸۲۳,۵۸۴۸۸,۱0۶

تعداددرخواست های رد شده
۱۳۹۷۶,0۲۲۱,۴۳۹۷,۴۶۱

۱۳۹۸---

تعداد درخواست های مغایر ضوابط 
نشر

۱۳۹۷۲۹۵۱۱۹۴۱۴
۱۳۹۸---

الزم بـه ذکـر اسـت در جـدول فـوق، با توجه به این کـه تعدادی از موارد موافقت شـده، رد شـده و 
مغایر ضوابط نشـر احتماال از درخواسـت های ثبت شـده سـال قبل بوده بنابراین الزامأ مجموع این سـه 

مورد، با تعداد درخواسـت های ثبت شـده، یکسـان نیست.
جدول 3-2 : مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب)مجوزهای صادرشده(   به تفکیک موضوع استان همدان

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

۲۲-۵۹۴۶ادبیات۱

۹۲۱۱۳۳تاریخ و جغرافیا۲

۱0-۲۹۲۶دین۳

۶۷۱۷زبان۴

۵۲۵۲0علوم اجتماعی۵

۹-۳۵۳۲علوم خالص۶

۱۷-۲۹۲۴علوم کاربردی۷

۳۲۱۶00فلسفه و روانشناسی۸

۳۲۳۳۳کلیات۹
۷۷-۳0۷کودك و نوجوان۱0

۳۴۳۳هنر۱۱

۲۸۷۲۷۳۵جمع
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67 جدول 4-2 : مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب ) مجوزهای صادرشده( به تفکیک موضوع استان فارس

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

-۳۶۴۳۹۲ادبیات۱

-۷0۶۹تاریخ و جغرافیا۲
-۸0۱۴۶دین۳

-۳۳۳۵زبان۴

-۳0۵۷علوم اجتماعی۵

-۱۳۶۱۲۵علوم خالص۶

-۱۸0۷0علوم کاربردی۷

-۷۵۸۵فلسفه و روانشناسی۸

-۱۵0۵0کلیات۹

-۳۷۵۲کودك و نوجوان۱0

-۵0۳۵هنر۱۱

-۱,۱۱۶-جمع

جدول 5-2: مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان خوزستان

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

۷۷-۳۱0۷۱ادبیات۱

۲۹۳۲۱0تاریخ و جغرافیا۲

۴۷-۴۷۲۵دین۳
۷۴-۳۴۹زبان۴
۲۸-۴۳۳۱علوم اجتماعی۵
۱۸۲۴۳۳علوم خالص۶
۸۹-۱۶۶۱۹علوم کاربردی۷
۱۷۲۳۳۵فلسفه و روانشناسی۸
۸۱-۹0۱۷کلیات۹
۶۷-۲۷۹کودك و نوجوان۱0
۸۲۳۱۸۸هنر۱۱

۶۴-۷۸۹۲۸۳جمع



نی
خوا

ب
کتا
بو

کتا
عه
وس

ترت
دف

جدول6-2 : مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان قم68

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف
۴۲۷۵۶۵۳۲ادبیات۱
۴۶۴۵۶۸۲۲تاریخ و جغرافیا۲
۲,۱۱۲۲,۳۱۷۱0دین۳
۵۹-۱,۱0۳۴۵۵زبان۴

۷-۶۸0۶۳۲علوم اجتماعی۵

۳0-۳,۱۷۵۲,۲۳۱علوم خالص۶

۳۱-۴۲۱۲۹۱علوم کاربردی۷
۱0-۶۳۲۵۶۹فلسفه و روانشناسی۸
۱۵0۲۹۱۹۴کلیات۹
-0۶۹۳کودك و نوجوان۱0

۱۶۹۲۴۳۴۴هنر۱۱

۴۵-۱,۲۸۵۷0۹نا مشخص۱۲

۱0-۱0,۶۱۸۹,۵۶۴جمع

جدول7-2: مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان آذربایجان شرقی

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

۳0-۵۲۱۳۶۳ادبیات۱

۱۲۶۱۳۹۱0تاریخ و جغرافیا۲

۱۵-۱۵0۱۲۷دین۳
۹0۱۱0۲۲زبان۴
۱۴۸۲۵۹۷۵علوم اجتماعی۵

۹۶۱۵۱۵۷علوم خالص۶

۴-۳۵۱۳۳۶علوم کاربردی۷

۱۶۵۲0۱۲۲فلسفه و روانشناسی۸

۷۹۱۲۶۵۹کلیات۹

۱۲۶۳0۹۱۴۵کودك و نوجوان۱0

۸۸۲۱۳۱۴۲هنر۱۱

۱,۹۴0۲,۳۳۴۲0جمع
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69 جدول 8-2: مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان اصفهان

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

۲-۲۹۸۲۹۳ادبیات۱

۱۸۵۲۱۳۱۵تاریخ و جغرافیا۲
۱۸۶۲۳۳۲۵دین۳
۱۷-۷۶۶۳زبان۴
۲۴۴۳۲۱۳۲علوم اجتماعی۵
۷-۸۶۸0علوم خالص۶
۱۸-۵۷0۴۶۷علوم کاربردی۷
۸۶۱۴۷۷۱فلسفه و روانشناسی۸
۱۸-۳۸۳۱کلیات۹
۱۴۴۱۸۶۲۹کودك و نوجوان۱0
۱۸-۱۱0۹0هنر۱۱

۲,0۲۲۲,۱۲۴۵جمع

جدول 9-2: مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان کرمان

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

۲۳-۱۶۸۱۲۹ادبیات۱

۱۸۲۴۳۳تاریخ و جغرافیا۲

۳۶۴۳۱۹دین۳

۸۹۱۳زبان۴

۱۶-۳۸۳۲علوم اجتماعی۵

۲۴-۳۴۲۶علوم خالص۶

۴۳-۳0۱۷علوم کاربردی۷

۱۱-۹۸فلسفه و روانشناسی۸

--۸کلیات۹

۴۶۴۸۴کودك و نوجوان۱0

۲0۴۹۱۴۵هنر۱۱

۷-۴۱۵۳۸۵جمع
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جدول 10-2: مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان یزد70

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

۱۶-۲۵۲۱ادبیات۱
۴۵-۴0۲۲تاریخ و جغرافیا۲
۳۷۷0۸۹دین۳
۹۱-۷۹۷زبان۴
۵۲۵۳۲علوم اجتماعی۵
۲۲۳۷۶۸علوم خالص۶
۶-۹۵۸۹علوم کاربردی۷

۲۹-۱۷۱۲فلسفه و روانشناسی۸
۱۴-۲۱۱۸کلیات۹
۱۴۲۴۷۱کودك و نوجوان۱0

۱۲۱۲0هنر۱۱
۱۱-۴۱۱۳۶۵جمع

جدول 11-2 : مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان گیالن

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف

۳۶-۱۸۲۱۱۷ادبیات۱
۵۲۱0۲۹۶تاریخ و جغرافیا۲
۶0-۲0۸دین۳
۱۶۷۶۳۷۵زبان۴
۴۷۷۹۶۸علوم اجتماعی۵
۱۲-۱۱۹۱0۵علوم خالص۶

-0۱۲۲علوم کاربردی۷

۱۷۴۶۱۷۱فلسفه و روانشناسی۸
۸۶۳۶۸۸کلیات۹
۵۶-۲۳۲۱0۱کودك و نوجوان۱0
۲۷۸0۱۹۶هنر۱۱
۱00-۳نامشخص۱۲

۷۲۳۸۹۹۲۴جمع
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71 جدول 12-2 : مقایسه عملکرد واحد کارشناسی کتاب) مجوزهای صادرشده(  به تفکیک موضوع استان خراسان رضوی

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸سر فصل موضوعی کتابردیف
۴۷0۷۷۷۷ادبیات۱
۸۶۱۴۴۱۴۴تاریخ و جغرافیا۲
۴۶۵۱۴0۱۴0دین۳
۶۷۴۵۴۵زبان۴
۱۴۹۲۵۶۲۵۶علوم اجتماعی۵
۷۹۴۸۵۴۸۵علوم خالص۶
۲۳-۲۳-۳0۶علوم کاربردی۷
۱۶۵۲۷۶۲۷۶فلسفه و روانشناسی۸
۵۴۱۱۵۱۱۵کلیات۹
۳0۶۴۴۶۴۴۶کودك و نوجوان۱0
۲۳۱,۴۳۵۱,۴۳۵هنر۱۱
۲۲۵علوم پایه و کمک درسی۱۲

۲,۳۹۵۶,۲۴۱۱۶۱جمع

کمیته تخصصی هیئت نظارت
این هیئت در سال 1398، سه جلسه برگزار نمود که مصوبات آن به شرح ذیل است.

الف( بررسی و اعالم نظر در خصوص کتاب های ارجاعی به هیئت نظارت
بحث و تصمیم گیری درباره 3 کتاب با عناوین: 1( از باکتری تا باخ، 2( رضاشـاه، 3( فقه معاصر 

در زندگـی تکرارناپذیر زنان که مورد تصویب قرار نگرفت.
ب( بررسی کارنامه فعالیت )رزومه( اعضای کارگروه های نظارت استانی

1- بررسـی و انتصاب سـرگروه های: دین، علوم سیاسـی، علوم اجتماعی و مردم شناسی، در هیئت 
نظارت استان کرمان 

2- بررسـی و انتصـاب سـرگروه های: کـودک و نوجوان، فـرق و مذاهب، ادبیـات و دبیرعلمی در 
هیئت نظارت اسـتان خراسـان رضوی

3- بررسی و انتصاب سرگروه شعر در هیئت نظارت استان قم
4- بررسی و عدم تایید سرگروه علوم اجتماعی و سیاسی در هیئت نظارت استان خراسان رضوی

5- بررسی و عدم تایید سرگروه تاریخ در هیئت نظارت استان خوزستان
سایر موضوعات و تصمیمات اتخاذ شده:

 بـا توجـه بـه گرانـی قیمت کاغذ مقرر شـد؛ در چاپ اول بـه ازای هر 3000 جلـد کتاب، 6 جلد 
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کتـاب و در چاپ هـای بعدی 2 جلد کتـاب تحویل دهند.72
 پیامدهـای افزایـش بیرویـه کتـب ترجمه در حـوزه کودک و نوجـوان مورد بحث و بررسـی قرار 

گرفت و پیشـنهادات به شـرح ذیل مطـرح گردید:
 آمـار کتاب هـای ترجمـه نسـبت بـه تألیـف در حـوزه کـودک و نوجوان نگـران کننده اسـت و 
ضـرورت دارد وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی به گونـه ای برای ایجاد تعادل و تناسـب ایفای نقش 

کند.
 وضـع قانـون کپـی رایـت بـرای کتاب های کـودک و نوجـوان در حال حاضر بـه دالیل مختلف 

است. منتفی 
 در جهـت حمایـت از تألیـف، طراحـی سیاسـت های تشـویقی بـرای کتاب های تألیفـی توصیه 

مانند:  می شـود؛ 
 منظورکـردن امتیـاز بـرای کتاب هـای تألیفـی در حوزه هایـی چـون کتـاب سـال، خریـد کتاب، 

واگـذاری غرفـه در نمایشـگاه و تسـهیالت حمایتی
 الزام ناشـران به داشـتن کتاب تألیفی به ازای هر کتاب ترجمه و حمایت از مؤلفان و برنامه ریزی 

برای تربیت مؤلفان جوان
 ایجـاد محدودیـت بـرای کتاب هـای ترجمـه مانند: عـدم تخصیص کاغـذ، اخذ مالیـات، عدم 

صـدور مجـوز بـرای ترجمه هـای بیهویت که ناشـر و نویسـنده ندارند.
 کتاب گویا

جدول 13-2: مقایسه  بررسی محتوا و متن موجود در قالب نرم افزاری رایانه ای

ارسال سی دی با بازنشدن فایلغیرمجازمشروطبالمانعتعدادسال
محتوای اشتباه

۱۳۹۷۱۴۶۱۳۶۲۱۵۲

۱۳۹۸۲۱۹۲۱۵۱۲۱-

۸۶ -۵0۵0 -۵0۵۸درصد تغییر
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73 صدور و تمدید پروانه نشر
جدول 14-2: تعداد درخواست، صدور و تمدید پروانه نشر به تفکیک استان و جنسیت-سال 1398

نام استان
تعداد پروانه تمدید شدهتعداد پروانه صادر شدهتعداد درخواست مجوز نشر

مردزنمردزن
۵۸۵۵۲۵آذربایجان شرقی
۳۲۲۲۶آذربایجان غربی

۱۲۱۲۴اردبیل
۳۹۱۸۳۷اصفهان

۳۶۳۵۲۶البرز
۱۲-۲-ایالم
۱۱۱۱۷بوشهر
۶۹۱۴۹۶۶۱۳۶۶۶0تهران

۷--۱-چهار محال و بختیاری
۱۵-۱-خراسان جنوبی
۲۳۲۲۷۲خراسان رضوی
۲۴-۲-خراسان شمالی

۲۹۱۸۱۳خوزستان
۳----زنجان
۳----سمنان

۲۱0-۲-سیستان و بلوچستان
۱۵۱۶۲۱فارس
۸----قزوین

۳۳۲۲۳0۱۱۷قم
۴۸۵۳۵کردستان
۱۸-۱۱کرمان

۱----جنوب کرمان
۲۲-۲-کرمانشاه

-----کهگیلویه و بویراحمد
-۱-۱-گلستان
۲۲۲۱۱۵گیالن
۱۴۱۴۱لرستان

۴۵۴۸۲0مازندران
۱۶-۱۱مرکزی
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ادامه جدول 14-2: تعداد درخواست، صدور و تمدید پروانه نشر به تفکیک استان و جنسیت- سال 1398

نام استان
تعداد پروانه تمدید شدهتعداد پروانه صادر شدهتعداد درخواست مجوز نشر

مردزنمردزن
۲۱۲۱۲هرمزگان
۲۶-۵-همدان

۳۱0-۱-یزد
۱0۸۲۶۴۹۹۲۲۱۱,۱0۶جمع

جدول 15-2: مقایسه تعداد درخواست، صدور و تمدید پروانه نشر

تعداد پروانه تمدید شدهتعداد پروانه صادر شدهتعداد درخواست مجوز نشرسال
۱۳۹۷۷۸۵۶0۷۷۸۴
۱۳۹۸۶۹۶۳۷۳۱,۴۱0

۳۹۸0-۱۱-درصد تغییر

جدول 16-2: مقایسه صادرات و واردات کتاب

تعداد عنوان کتاب صادر سال
شمارگان کتاب های تعداد عنوان کتاب وارد شده شمارگان کتاب های صادر شدهشده

وارد شده 
۱۳۹۷۲۶,۵۵۲۷,۲0۱,۴۲۷۴۱۶۱۱,۱۷۳
۱۳۹۸۲۱,۹۸۵۴,۴۲۴,۷۹۴۱۱۲۳,۷۷0

۶۶-۷۳-۳۹-۱۷-درصد تغییر

جدول 17-2: تعداد موارد ابالغ و تطبیق

موارد تطبیق داده شده براساس عناوینموارد ابالغ شده به ناشرین براساس عناوینتعداد کل
۴۷,۹۱۸۲۶,۹۱۲۲۱,00۶

 واحد آرشیو ناشران و کتاب
ـ از  در واحـد آرشـیو کتـاب پس از دریافت گزارش های اعم از مشـروطی، بالمانع و غیرمجـاز کتاب ها
واحدهـای زیرمجموعـه دفتـر توسـعه کتـاب و کتاب خوانی، کار ثبت و اسـکن انجام می شـود، سـپس 
درخواست های قدیمی به تفکیك حروف الفبا و گزارش های واحد کودك ونوجوان، بزرگسال و شهرستان 
ـ بالمانع و غیرمجاز  بـه صـورت مجـزا و به ترتیب شـماره و بعضی با عنوان کتـاب در فایل های مشـروطی 
در کامپیوتـر ذخیره می شـود و هم چنین گـزارش موارد کتاب های غیرمجاز به همـراه کتاب مذکور ثبت 
و بایگانی می شـود. در پایان اصل گزارش های اسـکن شـده،  مهر زده می شـود و به ترتیب شـماره ثبت و 
تفکیك مشروطی و بالمانع و غیرمجاز در زونکن های واحد بزرگسال کودك و نوجوان شهرستان بایگانی 
می شـود و کپی گزارش های به واحدها ارسـال می شـود. ضمناً  گزارش هایی که بنا به درخواسـت ناشـر و 
مؤلف دارای اصالحیه هسـتند دوباره به واحد آرشـیو ارسـال شـده و ضمیمه ی گزارش های قبلی آنان در 

پوشـه های کامپیوتری و زونکن ها می شود.
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سایر فعالیت ها:

- ذخیره  سـازی اطالعـات در سیسـتم های مـادر، اسـکن و ذخیره  سـازی 305 مـورد گزارش هـای 
فنـاوری اطالعـات و رسـانه های دیجیتـال، اسـکن و ذخیره  سـازی 88 مـورد گزارش هـای صوتـی، 

تصویـری و موسـیقی، مرتب  سـازی 1500 پرونـده ناشـران
 واحد آرشیو ناشران کتاب

جدول 18-2: مقایسه وضعیت آرشیو کتاب

موارد موارد بالمانعسال
مشروط

موارد 
غیرمجاز

موارد بالمانع و مشروط کودک و 
موارد درخواستی واحدهای متخلفنوجوان

۱۳۹۷۵,۸0۲۴,0۲۳۳۸۹۱,۵۹۵۲,۹۹۳
۱۳۹۸۲,۱۱۲۳۹۷۸۱۱۱,۳۸۹۱,۳۹۲

۵۳-۱۳-۹0۱0۸-۶۴-درصد تغییر

جدول 19-2: مقایسه وضعیت آرشیو ناشران

موارد درخواست شده از آرشیو ناشران تشکیل پرونده جدید ناشرانبایگانی مدارک تمدید شده ناشرانسال 
»بخش های مختلف«

۱۳۹۷۵,۶۷۷۸0۵۱,0۵0
۱۳۹۸۲,۹00۲۱۲۴۵۵

۵۷-۷۴-۴۹-درصد تغییر

اعالم وصول
جدول 20-2: تعداد اعالم وصول های چاپ اول و چاپ مجدد به تفکیک موضوع- سال 1398

جمع کلچاپ دومچاپ اولسرفصل موضوعی کتابردیف
۱0,۱۹۸۶,۸۴۱۱۷,0۳۹ادبیات ۱
۲,۶۳۲۱,۷۵۹۴,۳۹۱تاریخ و جغرافیا۲
۵,00۴۳,۶۷۳۸,۶۷۷دین۳
۱,۶۱۳۸۹0۲,۵0۳زبان۴
۷,۴۴۲۳,۴0۷۱0,۸۴۹علوم اجتماعی۵
۱,00۶۳۸۴۱,۳۹0علوم طبیعی و ریاضیات۶
۸,۸0۸۳,۶۳۶۱۲,۴۴۴علوم عملی۷
۱,0۳۸۲۵۸۱,۲۹۶کلیات۸
۲,۴۴۸۳,۱۸۶۵,۶۳۴فلسفه و روانشناسی۹
۲,00۹۱,۴۱۲۳,۴۲۱هنر۱0
۸,۱۹۳۱۱,۷۳۶۱۹,۹۲۹کمک درسی۱۱
۷,۴۴۱۱0,۴۷۲۱۷,۹۱۳کودک و نوجوان۱۲

۵۷,۸۳۲۴۷,۶۵۴۱0۵,۴۸۶جمع
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جدول 21-2: مقایسه تعداد اعالم وصول های چاپ اول و چاپ مجدد76
جمع کلاعالم وصول چاپ مجدداعالم وصول چاپ اولسال

۱۳۹۷۶۱,۵۹۴۳۹,۵۷۲۱0۱,۱۶۶
۱۳۹۸۵۷,۸۳۲۴۷,۶۵۴۱0۵,۴۸۶

۶۲0۴-درصد تغییر

اقدامات واحد فناوری اطالعات دفتر توسعه 
1- راه اندازی و آموزش سـامانه صدور مجوز کتاب در اسـتان خراسـان رضوی 2. آموزش روندها 
و فرآیندهـای سـامانه بـه کارشناسـان اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـتان خراسـان رضـوی 3. آموزش 
فرآیندهای بررسـی و نحوه فرم نویسـی به اعضای هیئت نظارت)دبیرعلمی، سرگروه ها( و کارشناسان 
بررسـی اسـتان خراسـان رضـوی 4. آموزش کارگاهی بررسـی چندین کتـاب و فرم های آن ها توسـط 
کارشناسـان و تحلیـل تمامـی فرم هـا، نقـاط قـوت و ضعف آن ها 5. کارگاه آموزشـی ناشـران اسـتان 
خراسـان رضـوی شـامل: مراحـل ثبت نام، ثبـت کتـاب و روال مجوز و اعـالم وصول در سـامانه 6. 
راه اندازی و آموزش روندها و فرآیندهای سامانه صدور مجوز کتاب به کارشناسان اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی اسـتان های، قم و آذربایجان شرقی 7. آموزش فرآیندهای بررسی و نحوه فرم نویسی 
به اعضای هیئت نظارت )دبیرعلمی، سـرگروه ها( و کارشناسـان بررسـی اسـتان های قم و آذربایجان 
شـرقی 8. کارگاه آموزشـی ناشـران اسـتان های قم، آذربایجان شـرقی، تمام روال ثبت نام، ثبت کتاب 
و روال مجوز و اعالم وصول در سـامانه به ناشـران آموزش داده شـد. مقرر شـد به مدت 1 الی 2 هفته 
کارشناسـان اسـتان هادر قسـمت آزمایشـی فرآیندهای بررسـی را انجام دهند تا پس از رفع اشـکاالت 
و آشـنایی بیشـتر با سـامانه، بتوانند در سـامانه اصلی فرآیندهای بررسـی را انجام دهند. 9. راه اندازی 
سامانه صدور مجوز کتاب از طریق ویدئو کنفرانس در استان های اصفهان، فارس، همدان، کرمان، 
خوزسـتان، گیـالن و یـزد 10. الکترونیکـی شـدن طـرح روی جلـد کتـاب و هم چنین اعـالم وصول 
ناشـران 11. یکپارچـه شـدن سـامانه فیپا )کتابخانه ملی( و سـامانه دفتر توسـعه کتـاب و کتاب خوانی 
12. یکپارچه شـدن سـامانه توزیع کاغذ و سـامانه دفتر توسـعه کتاب و کتاب خوانی 13. انجام فرآیند 
آنالین بررسی و مدیریت کارشناسان بررسی کتاب، ، که این امر موجب تسریع در مدیریت و انجام 
امور بررسـی می شـود 14. انجام کلیه اطالع رسـانی ها از قبیل، صدور پروانه نشـر، صدور مجوز قبل 
از چـاپ کتـاب، صدور ابالغیه اثـر، صدور مجوز اعالم وصول کتاب در اسـتان های دارای کارگروه 
نظارت بر ضوابط نشـر از طریق سـامانه پنجره واحد. به دلیل عدم تخصیص اعتبارات درخواسـت ها 

مورد بررسـی قرار نگرفته است.
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77 جدول 22-2: تسهیالت تصویب شده برای کتابفروشی ها به تفکیک استان- سال 1398
مبلغ مصوب )میلیون ریال(تعداد موافقت شدهتعداد درخواستاستانردیف

۱آذربایجان شرقی۱
-آذربایجان غربی۲
-اردبیل۳
-اصفهان۴
-البرز۵
۱ ایالم۶
۱بوشهر۷
۵تهران۸
-چهار محال و بختیاری۹
-خراسان جنوبی۱0
-خراسان رضوی۱۱
۲خراسان شمالی۱۲
۲خوزستان۱۳
-زنجان۱۴
-سمنان۱۵
-سیستان و بلوچستان۱۶
-فارس۱۷
-قزوین۱۸
-قم۱۹
۱کردستان۲0
۲کرمان۲۱
-کرمانشاه۲۲
-کهگیلویه و بویراحمد۲۳
-گلستان۲۴
-گیالن۲۵
۴لرستان۲۶
۲مازندران۲۷
۴مرکزی۲۸
-هرمزگان۲۹
-همدان۳0
۲یزد۳۱

۲۷جمع
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انتخاب ناشربرگزیده )سال 1398 (

تولیـد تازه هـای کتـاب در حوزه هـای تألیف و ترجمه برای گروه های مختلف سـنی موثرترین شـیوه انتقال 
گاهی بخشـی، ارتقا کیفی دانش عمومی جامعه اسـت. هر سال همزمان  افکار و ترویج اندیشـه ها در جهت آ
بـا برگـزاری نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران فرصتی فراهم می شـود تـا به منظور تشـویق و ترغیب ناشـران 
تاثیرگذار در اتقاء کیفی، کمی و توسعه نشر حرفه ای، ایجاد خالقیت، الگو سازی برای انتشار آثار ارزشمند، 
هم چنیـن مشـارکت در اعتـالی سـطح فرهنگ عمومـی جامعه، متناسـب با تعاریف شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی، از خدمـات ناشـران نمونـه قدردانی شـود. بدیـن منظور پس از فراخـوان عمومی، آثار و مسـتندات 
ناشـران متقاضی دریافت شـد. در ادامه آثار رسـیده توسط یک هیئت داوری، مرکب از نمایندگان تشکل های 
نشـر و صاحب نظران حوزه کتاب کودک و بزرگسـال مورد داوری قرار گرفت. معیارهای داوری نیز بر مبنای 
شـاخص های مندرج در آیین نامه انتخاب ناشـر نمونه سـال تبیین گردید. این آیین نامه اخیرًا بر محور سیاسـت 
جدیـد وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مبنی بر جلب مشـارکت و بهره گیری از تجارب فعاالن حوزه نشـر 
و هم چنین هدایت نشـر کشـور به سـمت حرفه ای شـدن، بازنگری و روزآمد شـده اسـت. هیئت داوران طی 
18جلسـه آثـار 50ناشـر را بررسـی و امتیازبنـدی کـرده و در نهایـت 9 ناشـر حائـز باالتریـن امتیـاز را در هفت 
حوزه )ناشـران بزرگسـال خصوصی تهران و شهرستان، ناشران بزرگسال دولتی، ناشران کودک ونوجوان بخش 
خصوصی تهران و شهرسـتان ناشـران کودک و نوجوان دولتی و بخش جنبی( به عنوان ناشـر نمونه یا شایسـته 
تقدیر معرفی نمود. شایان ذکر است که در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب از ناشران منتخب تقدیر 

آمد. به عمل 
جدول 23-2: جشنواره تقدیر از خادمان نشر- سال1398

تعدادعنوان قلم آمارینام جشنواره

ناشر نمونه سال کشور

تعداد نامزدهای بررسی شده
ناشر

کتابفروشان
مروجان

۵0

-موزع

تعداد افراد برگزیده
ناشر

کتابفروشان
مروجان

۷

-موزع

تعداد آثار شایسته تقدیر
ناشر

کتابفروشان
مروجان

۲

-موزع

تعداد داوران
بخش دولتی

۱زن

۴مرد

بخش خصوصی
۱زن
۳مرد



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

79 مختصری از عملکردکارگروه نظارت بر نشر داخلی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران 4 الی14 اردیبهشت 1398

کارگروه نظارت بر نشـر داخلی در سـی و دومین سال برگزاری نمایشگاه کتاب وظایف مشخصی 
همچـون نظـارت و ارزیابـی محتوایـی، نظـارت و ارزیابی شـکلی بر عملکـرد اجرایی کمیته ناشـران 

داخلـی را برعهـده داشـت که در اجـرای آن اقدامات زیـر صورت گرفت.
  بررسی نامه های رسیده از مراجع ذیصالح در خصوص کتب غیر قابل عرضه در نمایشگاه؛

  بررسی محتوایی کتب توسط دبیران علمی؛
  اطالع رسانی به ناشرانی که کتاب های فاقد مجوز حضور در نمایشگاه دارند جهت جلوگیری 

از عرضه کتاب ها؛
  تعیین گروه های نظارتی در چهار موضوع ناشـران عمومی، ناشـران دانشـگاهی، ناشران کودک 

و نوجوان و ناشـران آموزشی؛
  تعیین گروه نظارت بر فعالیت های فرهنگی؛ 

  تفکیک شرح وظایف هر گروه؛
  تهیه و تنظیم کاربرگ نظارتی ناشران داخلی

  تهیه و تنظیم کاربرگ نظارت بر فعالیت های فرهنگی
  در طول برگزاری نمایشـگاه تعدادی از همکاران کارگروه ، به رصد و پایش نامه های رسـیده از 
سـوی مراجع ذیصالح پرداختند و کتب مورد اشـاره از حراسـت نمایشـگاه، مراجع ذیصالح و اخبار 
واصله را تهیه و جهت تعیین تکلیف در اختیار دبیران علمی قرارداده پس از بررسی محتوایی، عرضه 
و یا عدم عرضه کتاب در نمایشـگاه را توسـط گروه های نظارتی به اطالع ناشران رساندند. گروه های 
نظارتی هر روز با بازدید دقیق از غرفه های ناشـران در صورت مشـاهده تخلف ناشـران کار برگ های 

نظارتی را ثبت نمودند.
  در مدت نمایشـگاه به نامه های مختلف رسـیده از حراسـت با موضوعات مختلف چون تخلف 
ناشـران در زمینـه تبلیغـات، عرضـه کتاب هـای فاقد قیمت و شناسـنامه، فـروش لوح فشـرده، فروش 

بازی هـای فکـری در سـالن کودک ونوجوان و غیره پاسـخ داده شـد.
  در مجموع از 180 کتابی که مورد بررسـی محتوایی توسـط دبیران علمی قرار گرفت 97 عنوان 
کتـاب مربـوط به حراسـت،67 عنوان مربوط به مراجع ذی صـالح و 16 عنوان کتاب مربوط به کتب 

اهل سـنت بود. پس از بررسـی کتاب ها نتایج ذیل حاصل شـده است:
  124 کتاب جهت حضور در نمایشگاه بالمانع تشخیص داده شد.

  43 عنوان کتاب مجوز حضور در نمایشگاه را نداشته و جمع آوری شد.
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  13 عنوان کتاب در غرفه ناشـر موجود نبود که مقرر گردید در صورت مشـاهده نشـانی دقیق به 80
کمیته اعالم شود. 

گزارش بررسی تخلفات ناشران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
در مجموع 10 روز برپایی نمایشـگاه 33 عنوان کتاب فاقد مجوز توسـط 61 ناشـر عرضه شـده که 
پس از تذکر ناظرین جمع آوری شـد. و هم چنین481 کاربرگ تخلف، توسـط ناظران به شـرح ذیل 
تهیـه شـده اسـت. الف: بخـش عمومی 212 گـزارش 2- بخش دانشـگاهی 71 گـزارش 3- بخش 

کـودک و نوجـوان 159 4- بخش آموزشـی 39 گزارش؛
 بیشـترین تخلف ناشـران : بخش عمومی؛ فروش کتب سـایر ناشـران، ارائه کتب فاقد مجوز، ارائه 

کتب افسـت برخالف مفاد بند 8 - 2؛ ضوابط و مقررات حضور در نمایشـگاه 
 بخش دانشگاهی:عدم رعایت حداقل و حداکثر تخفیف در نظر گرفته شده نمایشگاهی، فروش 

کتاب های بدون مجوز، تبلیغ مدرسه آموزشی و عرضه کتب پزشکی بدون مجوز و عدم واسپاری 
بخش کودک و نوجوان: فروش کاالی غیر کتاب و فروش کتب سایر ناشران 

بخـش آموزشـی: پیـش ثبـت نام یا ثبـت نام هرگونـه دوره و کالس آموزشـی و مشـاوره و تبلیغات 
کالس های آموزشـی بوده اسـت.

  مشکالت، موانع و پیشنهادات
مشکالت و موانع:

   تکثر ناشران و حرفه ای نبودن عده ای از آنان
   قانون گریزی تعدادی از ناشران، که سعی در انتشار آثار خود بدون اقدام به فرآیند ممیزی دارند 

که همین امر موجب بروز مشکالتی شده است.
   افزایـش قابـل توجـه کتاب های ترجمه شـده در حوزه کـودک ونوجوان و بزرگسـال با موضوع 

ادبیات
   عدم وجود سیاست مشخص و با ثبات درعرصه نشر

   آمار باالی کتاب های ترجمه با مضمون فرهنگ بیگانه نسبت به کتاب های تألیفی
   عدم وجود امکانات تبلیغی مناسب برای معرفی کتاب

   رکود در بازار نشر و کاهش شدید شمارگان کتاب به نسبت جمعیت کشور
   کتاب  سازی و کپی برداری از آثار دیگران

   فقدان عادت به کتاب خوانی در میان آحاد مردم
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81    نبود پژوهش و نیازسنجی در حوزه چاپ و نشر کتاب
   عدم تولید کتاب براساس پژوهش و نیازسنجی واقعی

   نبود یک استراتژیک مشخص و هدف دار در حوزه ناشران داخلی نمایشگاه
   عـدم نظـارت جـدی تشـکل ها بـر راسـتی آزمایـی اطالعات ناشـران بـرای واگـذاری غرفه در 

نمایشگاه ها
   ناکارآمدی ضوابط و مقررات نمایشگاه در پیشگیری از تخلفات مکرر

   کمبود قوانین حمایتی از مؤلفین و مصنفین کتاب
پیشنهادات و برنامه های آتی: 

   تقویت ظرفیت های مردمی فرهنگ و هنر
   استفاده از ظرفیت های تشکل های صنفی حوزه نشر در سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران و استانی
   تأمیـن اعتبـار الزم بـرای اقدامـات اجرایـی کارگروه صیانت از حقوق نشـر در اتحادیه ناشـران و 

تهران کتابفروشان 
   بهبود محیط کسب و کار فرهنگی

   تخصیص اعتبارات برای تجهیز و توسـعه دو کتابفروشـی در اسـتان مرکزی و تهران در راسـتای 
تقویت زیرسـاخت های حوزه نشر 

   جمع آوری اطالعات کتابفروشان سراسر کشور و ارسال به سازمان امور مالیاتی برای بهره مندی 
از معافیت مالیاتی

   مقابله با قاچاق و تکثیر غیرقانونی کتاب
   بازنگـری شـیوه نامه صـدور مجـوز پروانه نشـر در راسـتای سـهولت فرآیند مجوز نشـر در حوزه 

انتشارات
   اعالم هزینه های بررسی کتاب تهران و استان های کشور 

   وحدت رویه و هماهنگی بین کارگروه های نظارت استانی با دبیرخانه هیئت نظارت بر ضوابط 
نشر کتاب )مرکز( 

  حمایت از توسـعه تولید و ترویج آثار و محصوالت فرهنگی و نیز ترویج آیین های ملی در جهت 
وحدت ملی 

   افزایش اعتبار حمایت از بررسی کتاب در سراسر کشور 
   ایجاد دسترسـی به تمامی اطالعات کتاب های دارای مجوز و چاپ شـده در کشـور )در سـتاد و 

استان ها( 
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اسامی همکاران82
1.دکتـر محمدجـواد مـرادی نیـا- مدیرکل دفتر توسـعه کتـاب و کتاب خوانی 2. مرجـان نوذری-

معـاون برنامه ریـزی امور اهل قلـم 3. بهروز عطاریان معاون برنامه ریزی امـور مجوزها  4. محمد رضا 
 اسدپور 5. مریم اسد دخت  6. لیال  اسدیان  7. ناصر افشارپور 8. فاطمه اکبریان 9. مهدی اعتمادی

10. محمـد بایزیـدی 11. زهـرا بـزرگ عقیـده 12. صفیـه باقرلبـاف 13. زهـره برقه نمینـی 14. فریده 
 بهبهانیـان 15. محسـن توکلیـان رهقـی 16. اقـدس جهانـی 17 فاطمـه پورعباسـی 18. معصومـه تنها

 19. حسـین روحانـی نـژاد 20.  لیـال رضـازاده 21 . عبـاس زیـن العابدینـی  22.  وحیـده چایچیـان 
23.فریـده حاجـی زاده 24. هایـده حبیـب پـور 25 . مرضیـه حبیبـی 26. عبـاس حبیبـی  27. علی 
حمیدی 28. اشرف خادمی زارع 29. مریم سلیمانی 30. زهرا شفاعتی  31. فاطمه شفیعی 32. مریم 
صالحیان  33. سارا صالحیان 34.محمد طاهری کتاب 35. ندا عرب 36. زینب عطارد 37.  مهری 
فاطمـه عمرانـی پـور 38. مهـری علی محمـدی 39. محبوبه غیاثوند 40. افسـانه فرجـی  41. مهدی 
صادقـی ماهـی آبـادی 42. مهـدی صادقـی خوانـی 43 . حمزه صدر محمـد باقری نـژاد  44 . علی 
محمـد محمـدی  45. فاطمه محبی 46. رضا مختاری  47. ربابه مومنی 48. مریم مشـهدی محمد 
نظـری  49. مصطفـی نعمتی خانقاه 50. نسـرین نبیلی 51.  شـهرام نصراله عطـار52. الدن نور خلج 
53. منصوره نراقی 54. زهرا هاشـمی 55. فاطمه ولی پورکانی 56. مریم همتی 57. سـهیال هوشـیار
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دفتر مجامع، تشکل ها 
و فعالیت های فرهنگی
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85
  شرح وظایف سازمانی

1. برنامه ریـزی جهـت گسـترش ارتباطـات و مناسـبات فرهنگـی بـا مجامع منطقـه ای وبین المللی 
به منظور توسـعه دیپلماسـی فرهنگی و تقویت هویت ایرانی-اسالمی  و هم چنین تعامل و مشارکت با 

آن هـادر قالـب تفاهم نامه هـا و توافق نامه هـای معتبر فرهنگی.
2. مشـارکت در تهیه و تنظیم توافق نامه ها و تفاهم نامه های فرهنگی با سـایر کشـورها و ارائه طرح ها 
و برنامه های متناسـب با شـرح وظایف معاونت امور فرهنگی جهت محقق شـدن مواد مرتبط در  این 

گونه موافقت نامه ها.
3. سـاماندهی عضویـت نهادهای فرهنگـی دولتی و خصوصی در مجامـع و انجمن های فرهنگی 

ملـی وبین المللـی و انجام اقدامات نظارتـی در این عرصه.
4. برنامه ریزی و تدوین ضوابط حمایت از اصحاب فرهنگ، پژوهشـگران، اهالی قلم و هم چنین 
مجامعبین المللی غیر ایرانی جهت خلق آثار فرهنگی مرتبط در راستای ترویج فرهنگ ایرانی-اسالمی

5. برنامه ریزی جهت تسهیل در ورود آثار ارزنده ناشران خارجی به کشور و فراهم آوردن تمهیدات 
الزم برای دسترسی آسان مخاطبان داخلی به این آثار.

6. نظارت اجرایی و محتوایی بر نمایشـگاه های فرهنگی داخلی و خارجی به ویژه نمایشـگاه های 
کتـاب و هدایت و حمایت از مؤسسـات و مراکز فرهنگی برگزار کننده.

7. ساماندهی ضوابط و آئین نامه های اجرایی جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه های کتاب داخلی 
و خارجـی، جوائـز ادبی و مسـابقات فرهنگی و صـدور مجوز های مربوطه در راسـتای تحقق اهداف 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 
8. صـدور مجـوز تأسـیس، سـاماندهی و نظـارت بر فعالیـت کارگزاران کتـب خارجـی در ایران و 

هم چنیـن بنگاه هـای ادبـی با هـدف حمایت از توسـعهبین المللی نشـر ایران.
9. برنامه ریـزی و سـاماندهی تولیـد و عرضـه محصـوالت فرهنگی بـا رویکرد اسـالمی - ایرانی و 
هم چنین نظارت بر ورود آثارفرهنگی خارجی به کشـور ناظر به شـرح وظایف معاونت امور فرهنگی.

10. صدور مجوز تأسـیس و فعالیت فرهنگی مجامع، تشـکل ها و مؤسسـات فرهنگی تک منظوره 
کشـور و انجـام اقدامات هدایتی، حمایتی و نظارتـی الزم در چارچوب ضوابط.

11. نظـارت بـر فعالیت هـای مذهبی، فرهنگـی و اجتماعی اقلیت های دینی و مذاهب اسـالمی در 
کشـور بـا همکاری دسـتگاه های ذی ربـط، هم چنین تدوین ضوابـط هدایتی و حمایتـی الزم در این 

خصوص. 
12. صـدور مجـوز فعالیـت و نظـارت بـر امـور فرهنگـی، هنـری، تبلیغاتـی و اجتماعـی مربوط به 
اقلیت هـای دینـی و اتباع خارجی در کشـور و هم چنیـن اظهار نظر و نظارت بـر ورود و خروج اقامت 
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مبلغیـن دینی خارجـی با هماهنگی و همـکاری نهادهـای ذی ربط.

13. برنامه ریزی و پیگیری امور مرتبط با مسایل فرهنگی اقوام ایرانی.
14. تهیه و تدوین ضوابط شناسـایی و انتخاب اشـخاص حقیقی و حقوقی و شـرایط و چگونگی 

اعطـای جوایز و نشـان های فرهنگـی با همکاری و هماهنگی مراکـز ذی ربط.
15. هماهنگـی، همـکاری و حمایـت از برنامه هـا و فعالیت هـای فرهنگی اقشـار، جوامـع و مراکز 

خـاص در چارچـوب وظایـف وزارت متبوع.

    تقویم فعالیت های فرهنگی

 بهار

۲0 فروردین 
استقرار کارگروه نظارت بخش خارجی در نمایشگاه کتاب تهران ۲۴ فروردین؛

نمایش ۵0 عنوان از کتاب های منتشر شده تحت حمایت طرح گرنت در سی ودومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران؛

دیدار  علی فریدونی و نوری زاده؛ معاون دفتر مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی با دراگا اشتانبوگ سفیر ۸ اردیبهشت 
کرواسی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و معرفی طرح گرنت؛

دیدار  علی فریدونی با یوجونگ هیونگ؛ سفیر کره جنوبی در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱0 اردیبهشت  
و معرفی طرح گرنت؛

دیدار  علی فریدونی با دریا اورس؛ سفیر ترکیه در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و معرفی طرح ۵ اردیبهشت 
گرنت؛

دیدار علی فریدونی با مائورو کنچاتوری؛ سفیر ایتالیا در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و معرفی ۵ اردیبهشت 
طرح گرنت؛

دیدار علی فریدونی با ورونیکا پتی؛ سفیر بلژیک در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و معرفی  ۱۱ اردیبهشت
طرح گرنت؛

دیدار علی فریدونی با سوراب کومار سفیر هند در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و معرفی طرح ۱۱ اردیبهشت 
گرنت؛

دیدار علی فریدونی با میتسوگو سایتو؛ سفیر ژاپن در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و معرفی ۱۲ اردیبهشت 
طرح گرنت؛

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد۲۳ اردیبهشت

۲۴ اردیبهشت 
تشکیل سیزدهمین جلسه کارگروه کاغذ با دستور جلسه بررسی وضعیت کاغذ با حضور حسین انتظامی 

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس کارگروه کاغذ و اعضای کارگروه و تصویب  ۱۳ بند در 
حوزه کاغذ.

صدور اطالعیه معاونت امور فرهنگی در خصوص تامین کاغذ نشر کتاب در سال ۷۱۳۹۸ خرداد

برگزارری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جایزه فیروزه با حضور محسن جوادی؛ معاون  20 خرداد 
امور فرهنگی و اعضای شورا؛ 
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 پاییز

رونمایی از ۱۴ کتاب فارسی ترجمه شده به ترکی استانبولی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت؛ ۱۴ مهر
برگزاری کارگاه یک روزه »راه های ورود به بازار های جهانی نشر« به مناسبت هفته کتاب؛ ۱۳ آبان

۲۹ آبان
برگزاری دومین برنامه ی رو نمایی و معرفی ۲۵ اثر جدیِد نشر هموطنان پیرو ادیان توحیدی به مناسبت بیست 
و هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی در سرای کتاب؛ معرفی و رو نمایی انتشاراتی های زرتشتیان، 

انجمن کلیمیان تهران و ارمنه ناییری طی یک سال گذشته؛

 زمستان
حضور  محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی و علی فریدونی؛ در خلیفه گری ارامنه تهران برای تبریک سال ۱۲ دی 

جدید به اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران؛
آغاز به کار نمایشگاه پنجمین دوره ی جایزه فیروزه در گالری های فرهنگستان هنر؛۲۴ دی

برگزاری نشست لزوم تولیدات مبتنی بر فرهنگ، شاخص های عروسک های قومی، بازآفرینی عروسک های ۲۶ دی 
قومی و... در پنجمین دوره جایزه ی فیروزه ) کاالهای فرهنگی(؛ 

برگزاری آیین اعالم برگزیدگان و اختتامیه نمایشگاه پنجمین دوره جایزه فیروزه در فرهنگستان هنر؛۲۹ دی ماه 

برگزاری نشست هم اندیشی ساالنه مسئوالن فرهنگی و اجتماعی و روحانیون ادیان توحیدی حضور وزیر ۱۶ بهمن
محترم؛

۲۴ اسفند
تصویب پرداخت ۳۲ هزار یورو برای ترجمه ۴0 کتاب در دبیرخانه طرح گرنت، )این آثار با عقد قراردادی در 
کشورهای ایتالیا، سوئد، انگلستان، روسیه، لبنان، ترکیه، مصر، فرانسه، سوریه و ارمنستان در دست انتشار قرار 

گرفته اس. برای انتشار این آثار بیش از ۳۲ هزار یورو پرداخت وجه نیز مصوب شد.(.

 مشروح فعالیت ها
حمایت از کاالهای فرهنگی و توسـعه اقتصاد فرهنگ، توسـعه دیپلماسـی فرهنگی مبتنی بر نشـر 
و فرهنـگ مکتـوب از طریـق تقویـت برنامـه حمایتی گرنـت، سـاماندهی خدمات فرهنگـی وزارت 
متبـوع از جملـه صدور مجوز برگزاری نمایشـگاه، جشـنواره و مسـابقه فرهنگی و هنـری و نیز صدور 
مجوز فعالیت های فرهنگی مربوط به پیروان ادیان توحیدی در قالب تهیه و پیشـنهاد آیین نامه اجرایی 
مربوطـه، و توجـه و پی گیـری برنامه های مربوط تقویت فرهنگ اقوام، راهبردهـای راهبرد اصلی اداره 
کل در سـال 1398 بود. حمایت از کاالی ایرانی، در راسـتای سیاسـت های کالن نظام ج.ا.ایران در 
حوزه اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در نام گذاری شـعار سـال)رونق تولید( و با 
عنایت به سـرفصل برنامه های مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مبنی بر ضرورت حمایت 
از کاالهـای فرهنگـی و توسـعه اقتصـاد فرهنـگ، اداره کل مجامـع و فعالیت های فرهنگـی اقدام به 
برگـزاری پنجمیـن دوره جایـزه فیروزه )جشـنواره کاالهای فرهنگـی با الگوی ایرانی اسـالمی( نمود. 
دبیرخانـه جایـزه فیـروزه برگـزاری پنجمیـن دوره را با درک کامل از شـرایط خاص اقتصادی کشـور، 
اهمیت اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به تولیدکنندگان داخلی و ضرورت حمایت از کاالی ایرانی و نیز 
توجه به نقش و تاثیر فرهنگ ایرانی اسـالمی به طور عام در شـخصیت نسـل جوان، شـناخت ظرفیت 
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کاالهـای ایرانـی را در دسـتور کار قـرار داد. ایجـاد ارتبـاط میـان نهادهـای دولتـی و غیردولتی مرتبط 
بـا حـوزه کاالهای فرهنگی ایرانی اسـالمی، شـناخت و معرفـی توانمندی های تولیدی ایـران، معرفی 
تولیدکننـدگان ایرانـی، گـرد هم آوردن فعـاالن بخش های گوناگـون فرهنگی و ایجاد فضای مناسـب 
بـرای معرفـی و ارائه توانایی ها و دسـتاوردهای تولید و ترویج کاالهای فرهنگی ایرانی اسـالمی، ایجاد 
فضای مناسب برای معرفی زنجیره تولید ایده ها، طرح ها و نمونه ها به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، 
ایجـاد زمینـه توسـعه اقتصاد و تالش برای ارتقاء سـهم این مقولـه در بازار، حمایـت از کاالی ایرانی و 
پشـتیبانی از تولیدکنندگان، ایده پردازان و سـرمایه گذاران داخلی و تحقق شعار »رونق تولید«، برقراری 
ارتباط مخاطبان با تولیدکنندگان، فراهم آوردن زمینه طراحی و اسـتقرار نظام نوآوری، افزایش سـطح 
اطالعات عمومی در زمینه کاالهای ایرانی، ایجاد بسـتری مناسـب برای شـکوفایی استعدادها و رشد 
قوه خالقیت نوجوانان و جوانان، ایجاد بسـتر کارآفرینی و حمایت از تولید ملی، کار و سـرمایه ایرانی 
و رونـق تولیـد. برنامه  هـای جنبـی پنجمین جایـزه فیروزه، نمایشـگاهی از آثـار منتخب و آثار رسـیده 
بـه دبیرخانـه، نشسـت های تخصصـی در زمینه بخش های تخصصـی جایزه با حضـور متخصصان و 
صاحب نظران بود.  توسـعه دیپلماسـی فرهنگی مبتنی بر نشر و فرهنگ مکتوب نیز در راستای تحقق 
منویـات و تاکیـدات مقام معظم رهبری مبنی بر ترجمه معکوس آثـار ایرانی به زبان های خارجی، و با 
عنایت به برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص ضرورت انتقال فرهنگ ایرانی به سایر کشور ها، و 
نظر به سـرفصل برنامه های مقام عالی وزارت، اداره کل مجامع و فعالیت های فرهنگی طرح حمایت 
از ترجمـه و انتشـار آثـار ایرانـی )گرنت( را آغاز کرد. تعامل با ناشـران، مترجمـان، آژانس های ادبی و 
اصحاب نشـر سـایر کشـور ها، معرفی طرح در نمایشـگاه های داخلی و خارجی، و نیز معرفی آثار از 
جملـه اقداماتـی بـود که در این زمینه انجام شـد. برگزاری جشـنواره های فرهنگی و ملی با مشـارکت 
اقلیت های دینی، برگزاری نشست ها و جلسات تخصصی با موضوع ادیان در مناسبت های مختلف از 
جمله نمایشگاه کتاب تهران، هفته کتاب، نمایشگاه مطبوعات، دهه فجر، انجام سفر های تخصصی 
و تورهـای فرهنگـی بـا حضـور اقلیت ها همانند سـفر به قم، حضـور خبرنگاران ارمنی سراسـر جهان 
در ایـران بـا همکاری روزنامه آلیک و سـفر زیارتی قره کلیسـا، مشـارکت با سـایر نهادهـای دولتی در 
اجرای برنامه های مرتبط با اقلیت ها مثل شـهرداری، نهاد کتابخانه ها، بخش فرهنگی سـپاه و نشـریه 
آلیک. حمایت از انتشار ۵ عنوان کتاب های مربوط به اقلیت ها در قالب خرید تعدادی از آثار منتشر 
شـده، انجام 14 امور دبیرخانه ای کمیته اقوام به ویژه برگزاری جلسـات اتاق فکر، حمایت از برگزاری 
جشـنواره های فرهنگی اقوام همچون جشـنواره های صلح و دوستی، تهیه پیش نویس آیین نامه کمیته 

اقوام، ارسـال نشـریات مربوط به اقوام و فرق به کلیه ادارات ارشـاد اسـتان ها.
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امور ادیان و اقوام

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی کـه نهـادی غیـر سیاسـی و غیر امنیتی اسـت، برمبنای رسـالت 
فرهنگـی خـود می کوشـد نقش خـود را در عرصـه ادیان و مذاهـب و اقوام ایرانی بـا رویکرد مثبت به 
گونه ای ایفا نماید که در عرصه فرهنگ  سـازی و اطالع رسـانی گام های بلندی را بردارد. این معاونت 
فعالیت خود رادر دو بخش )ادیان و مذاهب دینی( و )اقوام ایرانی( از سال 1392 آغاز کرده و در حال 

گسـترش دادن این فعالیت هاست.
بخش ادیان توحیدی

منظـور از ادیـان توحیدی، ادیان رسـمی کشـور که در اصل 13 قانون اساسـی به رسـمیت شـتاخته 
شده می باشند که عبارتند از: مسیحیان ارمنی، مسیحیان آشوری، کلیمیان و زرتشتیان. اهدافی که از 

برنامه ریـزی فرهنگـی در باره این هم وطنان مد نظر اسـت به شـرح ذیل می باشـد:
1- نظـارت بـر فعالیت هـای مذهبـی، فرهنگـی و هنـری اقلیت هـای دینی در کشـور بـا همکاری 

دسـتگاه های ذی ربـط.
2 - تدوین ضوابط هدایتی و حمایتی در باره فعالیت های فرهنگی-اجتماعی اقلیت ها.

3-  صدور مجوز فعالیت و به دنبال آن نظارت بر امور فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و اجتماعی آنان.
4- برگـزاری و اجـرای برنامه های ایجابی جهت تألیف قلوب بین هم وطنان غیر مسـلمان به عنوان 

قشـری از اقشار گوناگون ملت ایران.
5- بررسی کارشناسی در زمینه ورود و خروج مبلغان دینی اقلیت ها از طریق هماهنگی با نهادهای 

ذی ربط.
6- صدور مجوز مربوط به آثار مکتوب من جمله کتاب، مطبوعات، تقویم و بولتن.

7- صدور مجوز ورود خبرنگاران، داخلی و خارجی و دانشـجویان، اسـاتید، محققین حوزه و... 
بـرای مراجعه به اماکـن مذهبی، فرهنگی اقلیت ها

8- ایجـاد هماهنگـی و ارتبـاط بیـن انجمن های اقلیت ها بـا برگزار کنندگان مراسـمی همچون دهه 
فجـر، ارتحـال امـام، آمـوزش و پـرورش و ... و نیـز ارتباط مسـتقیم با کلیـه نهادهای دولتـی مرتبط با 

اقلیت ها. 
مجوزهای فرهنگی

   بـه اسـتناد مـاده 11 ضوابط برگزاری مسـابقات دینی، فرهنگـی و هنری مصوب چهارصد چهل 
و هفتمیـن جلسـه مـورخ 78/5/12 شـورای عالـی انقـالب فرهنگی و اهـداف منـدرج در ماده یک 
برگزاری این فعالیت ها به عهده وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـت. این مجوز ها بر اسـاس آئین 
نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسـابقات دینی، فرهنگی و هنری)مصوب جلسـه 374 مورخ 82/3/30 
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شـورای فرهنگی عمومی ( انجام می شـود.

  منظور از مسابقه فرهنگی، هنری فعالیتی است که طبق آن زمینه رقابت سالم پدیدآورندگان آثار 
فرهنگـی، هنـری و دارندگان دانش اسـتعداد و خالقیت در زمینه های مختلـف فرهنگ و هنر فراهم 

می گردد.
  منظـور از مؤسسـات فرهنگـی، هنـری تشـکیالتی اسـت کـه بـا اهـداف و مقاصـد فرهنگی و 
هنـری بـرای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سـینمایی، مطبوعاتی و دیگر موضوعات 
برشـمرده در ماده 3 آیین نامه منطبق با ماده 4 ضوابط و مقررات تأسـیس مراکز مؤسسـات، کانون ها و 

انجمن هـای فرهنگی، رسـمًا فعالیت می نمایند.
  انـواع فعالیت هـای مـورد نظـر آئین نامه عبارتند از : مجموعه سـواالت فرهنگـی، هنری - مقاله 
نویسـی - داسـتان نویسـی -خاطره نگاری - فیلم نامه نویسـی - نمایشـنامه نویسـی - نقد نویسی - 
سرودن شعر - خالصه نویسی - خطاطی - طراحی - کاریکاتور-مضامین علمی - مضامین ورزشی 
- هنرهای تجسمی - هم چنین مسابقات مربوط به گزینش بهترین فیلم - محصوالت چند رسانه ای 
- اجـرای موسـیقی و سـایر فعالیت هـای فرهنگـی به تشـخیص دفتـر مجامع و فعالیت هـای فرهنگی 

وزارت فرهنگی و ارشـاد اسالمی .
  مسـابقات دینی، فرهنگی و هنری که با تبلیغ از طریق رسـانه ها، بروشـور و جزوات و یا هر نوع 
اطالع رسـانی دیگر در سـطح عموم انتشـار می یابد و دفتر مجامع و فعالیت های فرهنگی مرجع اصلی 

صدور مجوز برگزاری مسـابقات است. 
جدول 1-3: تعداد مجوز صادر شده به تفکیک نوع فعالیت و اقلیت های دینی - سال 1398

کاتولیک هاکلیمیزرتشتیارمنیآشوریموضوع
۲----۱۹مجوز روادید خروج مبلغین مذهبی خارجی

۲----۹--تعداد مجوز روادید ورود مبلغین مذهبی خارجی
------۳--تعداد مجوز تمدید پروانه کار

--۴۳۱۱تعداد مجوز فعالیت های فرهنگی
--------۱تعداد مجوز فعالیت های ورزشی

۱----۳--تعداد مجوز تمدید اقامت مبلغین مذهبی
----------تعداد مجوز چاپ پوستر و بیانیه ماهانه - سالنامه تقویم

۳۵۴0۱۲۸۳تعداد مجوز برپایی گردهمایی
صدور معرفی نامه برای دانشجویان، خبرنگاران و 

۱۴۳۴۱۱۱0۲محققین

۲--۷۱۸۳متفرقه
۶۲۱۱۹۲۷۱۹۱0جمع
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جدول 2-3: مقایسه تعداد مجوز صادر شده برای فعالیت اقلیت های دینی 

   تعداد مجوز صادر شدهسال
۱۳۹۷۳۶۲
۱۳۹۸۲۳۷

۳۵-درصد تغییر
جدول 3-3: تعداد مجوز  صادر شده برگزاری مراسم فرهنگی ) درسطح ملی ( به تفکیک استان - سال 1398

مسابقهجشنوارهبزرگداشتهمایشنمایشگاهاستان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
۱اصفهان

ایالم
بوشهر
۹۱۶۲تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
۱خراسان رضوی
خراسان شمالی

۱خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان
کرمان

کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد

گلستان
گیالن
لرستان

۳مازندران
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ادامه جدول 3-3: تعداد مجوز  صادر شده برگزاری مراسم فرهنگی ) درسطح ملی ( به تفکیک استان - سال 1398

مسابقهجشنوارهبزرگداشتهمایشنمایشگاهاستان
۱ مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد
۹۱۹۶جمع

جدول 4-3: مقایسه  تعداد مجوز صادره به تفکیک موضوع
سایرجشنوارهمسابقههمایشنمایشگاهاستانسال

۱0۵۸۷۲تهران۱۳۹۷
۹۴۵۸۱تهران۱۳۹۸

۵0-۳۸۱۴-۲0-۱0-درصد تغییر

پنجمین دوره جشنواره جایزه فیروزه
کاال هـای فرهنگـی را می تـوان کاال هـای مصرفـی ای تعریف کرد کـه ایده ها، نمادها و شـیوه های 
زندگی را منتقل می کنند. آن ها اطالعاتی در باره هویت و فرهنگ ارائه می دهند و بر ساخت هویت 

افـراد نقش دارند و بر فعالیت هـای فرهنگی تأثیر می گذارند.
در دو یا سـه دهه اخیر، انتشـار جهانی کاال های فرهنگی رشـد بسیاری کرده است و این مسئولیت 
ما را در الگو سـازی و ارائه محصوالت با رویکرد سـرگرمی و نوشـت افزار برای مخاطب کودك بیشتر 

می کند.
در همیـن راسـتا اداره کل مجامـع، تشـکل ها و فعالیت هـای فرهنگـی بـا هـدف معرفـی کاال های 
فرهنگی، طی فراخوانی گسترده، در سال 1394 اقدام به برگزاری نخستین جشنواره مصرف کاال های 
فرهنگی با الگوی ایرانی- اسـالمی با رویکرد کودك و خانواده اقدام کرده اسـت. این جشـنواره برای 
نخسـتین بار با همکاری سـازمان زیبا سـازی شـهرداری تهران با الگوی ایرانی - اسـالمی به مناسـبت 
سـال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و با هدف اعتالی فرهنگ ایرانی - اسـالمی 

برگزار شد.
پنجمیـن دوره جایـزه فیـروزه )کاالهـای فرهنگـی با الگـوی ایرانی اسـالمی( در قالب جشـنواره و 
نمایشـگاه محصـوالت فرهنگـی، و مشـتمل بـر بخش های ذیـل، به مدت یـک هفتـه از 24 دی ماه 

لغایـت 29 دی مـاه سـال 1398 در فرهنگسـتان هنر برگزار شـد.
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اهداف جایزه فیروزه:

  یکپارچه شدن فعالیت های نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه کاالهای فرهنگی 
  تدوین شاخص های کاالهای فرهنگی و ارائه آن به جامعه مخاطب

  بستر سازی برای تولید کاالهای فرهنگی و اشتیاق تولید در بازار داخلی
  رونق بازار مصرف کاالهای فرهنگی داخلی و پیشگیری از ضربه های فرهنگی

  معرفی فعاالن این حوزه به جامعه و نهادهای دولتی و خصوصی
  گردهم آمدن پیشکسوتان و متخصصان در یک برنامه و برقراری ارتباطات

  پشـتیبانی و حمایـت از محصـوالت طراحـی و تولید شـده در ایران و مطرح کردن آن در سـطح 
جهانی

موضوعات پنجمین دوره جشنواره جایزه فیروزه
1.نوشت افزار

2.اسباب بازی و عروسک
3.هدایای فرهنگی 

4. استارت آپ ها
ویژگی های پنجمین دوره جشنواره جایزه فیروزه:

jayezehfiroozeh.ir راه اندازی سامانه الکترونیکی پذیرش آثار به آدرس  
  شناسایی 50 استارتاپ فرهنگ محور

  مشـارکت سـه اسـتان گلستان، خوزستان، سیستان و بلوچسـتان در برگزاری پنجمین دوره جایزه 
فیروزه

  تهیه نظام نامه داوری در موضوعات جایزه
  مشارکت سازمان صدا و سیما و سازمان زیبا سازی در برنامه های تبلیغاتی جایزه

  انجام مراحل داوری آثار در محیط زنده نمایشگاهی
  حضور جایزه فیروزه در نمایشـگاه اسـباب بازی و پنجمین جشـنواره ملی اسباب بازی و داوری 

اولیه آثار
  افزایش سطح تبلیغات

تبلیغات و اطالع رسانی
  ساخت تیزر جایزه فیروزه و پخش از صدا و سیما 
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  تهیه برنامه تلویزیونی از برندگان سال های گذشته و هماهنگی جهت پخش در صدا و سیما

  تهیه موشن گرافی و پخش در شبکه های اجتماعی )اینستاگرام و ...(
  تهیه آیتم های محتلف با موضع کاالهای فرهنگی

  پوشش خبری جایزه و نمایشگاه از طریق شبکه های مجازی و رسانه ها
  نشست خبری با حضور بیش از 30 خبرنگار در مراسم افتتاحیه

  اختصاص 20 پورتابل تبلیغاتی جایزه در سطح شهر به صورت رایگان 
  پخش مستقیم اختتامیه در شبکه ایران کاال

اعضای شورای سیاست گذاری پنجمین جشنواره جایزه فیروزه
1.دکتـر محسـن جوادی معاون وزیر و رئیس شـورای سیاسـت گذاری 2.دکتـر علی فریدونی،دبیر 
جایـزه 3. غالمرضـا دیزجـی، رئیـس محترم هیئت مدیـره انجمن تولیدکنندگان اسـباب بـازی ایران و 
برگزیـده چهارمیـن دوره جایزه فیروزه 4. دکتر همتی نژادکارشـناس محترم رسـانه، 5. هادیان طبایی، 
رئیس محترم مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری 6. مهندس کاظمی، مشاور محترم وزیر 
در حوزه اقتصاد فرهنگ 7. مهندس سـجادی نیری، دبیر محترم سـتاد فعالیت های نرم و هویت سـاز 
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 8. سعیدحسـینی مدیر عامل محترم مجمع ایران نوشـت 

9.ایوب دهقان کار مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی 
جدول 5-3: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره فیروزه به تفکیک نوع اثر - سال 1398

برگزیده هاشایستگان تقدیرآثار راه یافته به مرحله دومآثار رسیدهموضوع
۴00۱۵0۳۱اسباب بازی
۲00۲00۳عروسک

۸00۴00۲نوشت افزار
۲,۵00۱,000۸۳هدایای فرهنگی و کاالهای فرهنگ محور خانواده

۸0۴0۶۳استارت آپ های فرهنگی 
جدول 6-3: مقایسه آثار جشنواره جایزه فیروزه به تفکیک نوع اثر

اسباب سالموضوع
*عروسکبازی

هدایای فرهنگی و نوشت افراز
کاالهای فرهنگ 

محور خانواده

**پژوهش، 
مقاله، پایان 
نامه و کتاب

استارت 
آپ های 
فرهنگی

آثار رسیده
۱۳۹۷۱,۷00۲,۶00۲,۵00۵۵0۱۱0
۱۳۹۸۴00 ۲00۸00۲,۵00-۸0

آثار راه یافته به مرحله دوم
۱۳۹۷۳00-۷00۴00۱۵0۵0
۱۳۹۸۱۵0۲00۴00۱,000-۴0

۲۷--۶۹0--۷۶-درصد تغییر آثار رسیده
۲0--۴۳۱۵0--۵0-درصد تغییر آثار راه یافته به مرحله دوم
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* این بخش در سال 1397 وجود نداشته و در سال 1398 اضافه شده است.

** این بخش در سال 1398 حذف شده است.
جوایز:

جدول 7-3: جوایز نقدی برگزیدگان پنجمین جشنواره جایزه فیروزه- سال1398

۸ میلیون تومان + لوح+ تندیس جایزهبرگزیده اول
۵میلیون تومان + لوح تقدیر + تندیس جایزهبرگزیده دوم
۳ میلیون تومان+ لوح تقدیر + تندیس جایزهبرگزیده سوم
۱ میلیون تومان+ لوح تقدیر+ تندیس جایزهشایسته تقدیر

برگزیدگان:
جدول 8-3: برگزیدگان بخش عروسک پنجمین جشنواره جایزه فیروزه- سال 1398

رتبهنام شرکت نام و نام خانوادگی
اول طراح و تولیدکننده محترم عروسکسرکار خانم شیوا صارمی منفرد

طراح و تولید کننده مجموعه جناب آقای ناصر عظیمی
دومعروسک های نارین

سومطراح و تولید کننده محترم عروسک بیسرکار خانم بهناز پویان نسب
 جدول 9-3: برگزیدگان بخش نوشت افزار پنجمین جشنواره جایزه فیروزه- سال 1398

رتبهنام شرکت نام و نام خانوادگی
دوممدیر محترم شرکت رز تحریر یزدجناب آقای محمود رضا صنعتکار

سوممدیر محترم شرکت گل یا پوچجناب آقای سجاد داعی
جدول 10-3: برگزیدگان بخش هدایای فرهنگی پنجمین جشنواره جایزه فیروزه - سال 1398

رتبهنام گروه نام و نام خانوادگی
اولمدیر محترم شرکت تعاونی نقش دستان ماهتابسرکار خانم مریم تختایی پور

دوممدیر محترم شرکت اورشمسرکار خانم هدا حسینی
سومگروه تولیدی محترم سوچنسرکار خانم مینا شیرانی

شایسته تقدیر ویژهمدیر محترم مؤسسه فرهنگی هنری شمیم فرهنگ و قلم)شفق(جناب آقای مهدی شوندی

شایسته تقدیر مدیرمحترم مجموعه سوزن دوزی خواهران عصارهسرکار خانم سارا عصاره زادگان دزفولی
شایسته تقدیرطراح مجموعه نقش سپندسرکار خانم رویا بابازاده
شایسته تقدیرمدیر محترم مجموعه ماه نو عالم آراجناب آقای محمد سربی

شایسته تقدیرمدیر محترم شرکت کاکتوسجناب آقای سید امیر علی حسینی بای 
شایسته تقدیرمدیر محترم مجموعه پیکسلوجناب آقای امیرحسین صباحی

شایسته تقدیرمدیر محترم گروه هنرپویان دستان بوشهرسرکار خانم زهره بصری بوشهری
شایسته تقدیرمدیر محترم شرکت تعاونی نخ سوزن گلستانسرکار خانم عصمت مجیدی
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 جدول 11-3: برگزیدگان بخش استارت آپ های فرهنگی پنجمین جشنواره جایزه فیروزه- سال 1398
رتبهنام گروهنام و نام خانوادگی

دومسرگروه محترم استارت آپ الالمیجناب آقای جهانگیر حسین پور
سومسرگروه محترم استارت آپ ریسمونسرکار خانم راضیه پودینه

سومسرگروه محترم استارت آپ آرت نوینجناب آقای محمدرضا حبیبی
شایسته تقدیرسرگروه محترم مجموعه سوغاتسرکار خانم زینب سادات تقی زاده

شایسته تقدیرمدیر محترم مجموعه سوچنسرکار خانم مینا شیرانی
شایسته تقدیرسرگروه محترم مجموعه دوزلی بوکجناب آقای حسین شکاری

شایسته تقدیرسرگروه محترم مجموعه آهوگجناب آقای مسعود حسن زاده فروغی
شایسته تقدیرطراح و تولید کننده صندلی راست، چپ دستجناب آقای علی رمضانی
شایسته تقدیرسرگروه محترم استارت آپ چاپلیجناب آقای بیژن شمشیری

داوران پنجمین جشنواره جایزه فیروزه:
بخش نوشت افزار: 1. محمد حسن زمان وزیری، فعال حوزه فرهنگی،داور دوره های قبلی جایزه 
فیـروزه و نماینـده انجمن صنف نوشـت افـزار؛ 2. مجید اکبری، گرافیسـت، فعال حـوزه فرهنگی و 
هنـری و نماینـده انجمـن صنف نوشـت افـزار؛ 3. مریم چـراغ، کارشـناس حوزه کسـب و کارهای 
فرهنگی، معرفی شـده از سـوی سـتاد نرم و هویت سـاز معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 
بخـش اسـباب بـازی: 1. آزاده بیـات، پژوهشـگر و فعال حـوزه اسـباب بـازی، داور دوره های قبل 
جایـزه فیـروزه؛ 2. بهزاد سـلیمانی، طـراح، فعال حـوزه فرهنگی هنری، عضو هیئت علمی دانشـگاه 
الزهـرا، داور دوره دوم جایـزه فیـروزه؛ 3. پیـام آزادی، کارشـناس حـوزه کسـب و کارهای فرهنگی، 

معرفی شـده از سـوی سـتاد نـرم و هویت سـاز معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری
 بخـش هدایـای فرهنگـی: 1. مجید قـادری، طراح، مـدرس و فعال حوزه فرهنگی و هنـری، داور 
دوره هـای قبـل جایزه فیـروزه؛ 2. احمد عابدینی، فعال حوزه فرهنگی و هنری، دبیر و داور جشـنواره 
محصـوالت آیـدا، داور دوره هـای قبـل جایزه فیروزه؛ 3. علـی رضا گلدوزیان، مدرس، گرافیسـت و 
تصویـر گر، برگزیده جوایزبین المللی تصویرگـری، داور دوره های قبل جایزه فیروزه؛ 4. مریم زینتی، 
طراح، گرافیسـت، برگزیده جوایزبین المللی هنری، داور دوره های قبل جایزه فیروزه؛ 5. مریم چراغ، 
کارشـناس حوزه کسـب و کارهای فرهنگی، معرفی شـده از سـوی سـتاد نرم و هویت سـاز معاونت 

علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 
 بخـش اسـتارت آپ ها: 1. محمـد مهدی ایزدخواه، پژوهشـگر حوزه کسـب و کارهـای فرهنگی؛ 
2. علـی رضـا گلدوزیـان؛ 3. آزاده بیات؛ 4. کتایون سـپهری، مدیر شـتاب دهنده و سـرمایه گذاری 
منش، مشاور کسب و کارهای فرهنگی؛ 5. بهزاد سلیمانی، طراح، فعال حوزه فرهنگی هنری، عضو 

هیئت علمی دانشـگاه الزهرا، داور دوره دوم جایزه فیروزه
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هزینه پنجمین جشنواره جایزه فیروزه:

جدول 12-3: مقایسه  هزینه های چهارمین و پنجمین دوره جشنواره جایزه فیروزه                                        ) میلیون ریال(
درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸عنوان

۲,۷0۷۳,۱۹0۱۱۷از محل اعتیارات دولتی

از محل مشارکت بخش خصوصی مشارکتبخش خصوصی در قالب 
ارائه خدمات بوده است. در این جدول خدمات تبدیل به ارزش ریالی 

شده است
۱,۹۸0۴,۶۵0۲۳۵

۴,۶۸۷۷,۸۴0۶۷جمع

جدول 13-3: هزینه های پنجمین دوره جشنواره جایزه فیروزه به تفکیک محل اعتبار                                    ) میلیون ریال(

شاخصعنوانردیف
عملکرد ۱۳۹۸

محل اعتبار
هزینه انجام تعداد

شده

جوایز)بخش های اسباب بازی و عروسک، نوشت افزار، هدایای ۱
0۳۲۸۸0فرهنگی، و استارت آپ های فرهنگی(

دولتی 

۳۲۲00عددتندیس جشنواره۲

هزینه بخش داوری آثار) بخش های اسباب بازی و عروسک، ۳
۱۴۲۳0نفرنوشت افزار، هدایای فرهنگی، و استارت آپ های فرهنگی (

 حق الزحمه اعضای شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و کمیته ۴
۷0۷00نفرقراردادها، نیروی اجرایی، سخنرانان و اساتید نشست ها

0۱00نفرپذیرایی و خدمات )پرسنل، کارگاه ها و نشست ها(۵

۶

انتشارات و رسانه)تولید محتوای شبکه های اجتماعی، تولید تیزر، 
موشن گرافی، پوستر گرافی، استند ایکس، پاپ آپ، ویدئو وال، 

اجاره دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری، چاپ پوستر، انتشار 
فراخوان، ستاد خبری، طراحی و چاپ کارت دعوت، هزینه چاپی 

شامل بنر و لوح تقدیر و...(

0۱,000

۷
پشتیبانی و دبیرخانه نمایشگاه)حمل و نقل، پست پوستر به استان ها، 
هزینه ارسال کارت دعوت، حمل آثار رسیده به دبیرخانه و انتقال به 

محیط نمایشگاه
00۸0

۳,۱۹0جمع
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ادامه جدول 13-3: هزینه های پنجمین دوره جشنواره جایزه فیروزه به تفکیک محل اعتبار                      ) میلیون ریال(

محل اعتبارعملکرد ۱۳۹۸شاخصعنوانردیف

هزینه تعداد
انجام 
شده

مشارکت فرهنگستان هنر با ارائه تخفیف ۷0 درصدی جهت ۸
از محل مشارکت ۳۷۵0سالنبهره برداری نمایشگاهی از گالری های فرهنگستان

بخش خصوصی
مشارکت بخش 
خصوصی در 

قالب ارائه خدمات 
بوده است. در این 
جدول خدمات 
تبدیل به ارزش 

ریالی شده است.

غرفه بندی فضای نمایشگاه)مشارکت مؤسسه نمایشگاه های ۹
۸00۶00مترفرهنگی(

اجاره ملزومات نمایشگاهی)مشارکت مؤسسه نمایشگاهای ۱0
۳00فرهنگی(

۲0 نوبت پخش تیزر)به صورت رایگان با مشارکت صدا و سیما(۱۱
۲,000پخش

اجاره ۲0 پورتابل شهری)به صورت رایگان با مشارکت سازمان ۱۲
۲0۱,000پورتابلزیبا  سازی شهرداری تهران(

۴,۶۵0جمع
۷,۸۴0جمع کل

  نهادهای همکار در برگزاری پنجمین جشنواره جایزه فیروزه:
1. فرهنگسـتان هنـر جمهـوری اسـالمی ایـران؛ 2. مؤسسـه فرهنگـی، هنری و پژوهشـی صبـا؛ 3. 
دبیرخانه سـتاد فناوری های نرم و هویت سـاز معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری؛ 4. مؤسسه 
نمایشـگاه های فرهنگی ایران؛ 5. صدا و سـیمای جمهوری اسالمی؛ 6. شرکت کارآفرینی و فناوری 
ایران)کفـا(؛ 7. مجمـع نوشـت افـزار ایرانی و اسـالمی؛ 8. سـازمان زیبا  سـازی شـهرداری تهـران؛ 9. 
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشـت افزار کشـور؛ 10. انجمن تولید کنندگان اسـباب بازی 
ایران؛ 11. ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و گلستان.

مشارکت دربرگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
)الف( حوزه های نظارتی

نظارت محتوایی بر کتاب های ناشران خارجی
 معیـار هـا: بـه طـور کلی معیارهـا و شـاخص های ارزیابی کتب خارجـی، بر مبنای دسـتور العمل 
اجرایی ارزیابی محتوایی کتب خارجی که از سـوی شـورای سیاسـت گذاری نمایشـگاه کتاب تهران 
ابـالغ شـده صـورت می گیرد. بر این اسـاس، عرضه کتاب هـای حاوی موضوعات ذیـل مجاز نبوده 
و جمـع اوری شـده اسـت: آثـاری کـه حاوی مطالـب یا تصاویر مسـتهجن و غیر اخالقـی و مغایر با 
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ارزش های اسـالمی باشـد. آثاری که در برگیرنده مطالب یا تصویری باشـد که امنیت ملی و تمامیت 
ارضی جمهوری اسـالمی ایران را مورد تعرض قرار داده باشـد. آثاری که حاوی مطالب تفرقه انگیز، 
فتنـه انگیـز و یـا توهین به ادیان توحیدی و اقوام مختلف باشـد. کتبی که مروج عقایـد انحرافی، فرقه 

گرایی، نژاد پرسـتی، عرفان های نوظهور و یا تبشـیر ادیان یا مذاهب دیگر باشـد.
مراحل ارزیابی

مرحله اول، براسـاس فهرسـت کتاب ها؛ کمیته ناشـران خارجی از پس از ثبت نام ناشـران خارجی، 
لیسـت کامل کتب متقاضیان حضور در نمایشـگاه را به کارگروه نظارت و ارزیابی ناشـران خارجی 
ارائـه می نمایـد. فهرسـت کتاب هایی که براسـاس عناویـن آن و اطالعات لیسـت کتاب هـا به عنوان 
کتـب غیـر قابـل عرضه در نمایشـگاه قابل تشـخیص باشـند، اسـتخراج و پـس از بازبینـی و اطمینان 
از عـدم سـالمت محتوایـی، کتبـًا بـه کمیته ناشـران خارجی منعکس می شـود. مرحلـه دوم، گمرک 
نمایشگاه: ارزیابان کارگروه نظارت و ارزیابی خارجی، یک روز پس از ورود اولین محموله کتاب ها 
بـه انبـار گمـرک نمایشـگاه در این انبار حضور یافتـه و باز بینی کتاب ها را به صـورت فیزیکی در این 
بخـش آغـاز کردنـد که به دلیل ورود به موقع، بیش از 70 درصد شناسـایی و جمـع آوری کتاب های 
مسـاله دار در همین مرحله انجام شـد. این روند، تا آخرین محموله ورودی، ادامه اشـت. البته ارزیابی 
فیزیکـی کتاب هـا در انبـار گمرک، تنها مختص کتاب هایی که از خارج از کشـور وارد شـده و پس 
از انجـام تشـریفات گمرکـی بـه گمرک نمایشـگاه منتقل شـده بـود، نبـود. بلکه با هماهنگـی که با 
حراسـت نمایشـگاه صورت گرفته بود، کلیه کتاب هایی هم که از فروشـگاه های داخل کشـور وارد 
نمایشـگاه می شـد ابتـدا به انبار، منتقل می شـد و پس از ارزیابی و اسـتخراج کتاب هـای ممنوعه، در 
اختیار ناشـر قرار می گرفت. مرحله سـوم، در سـالن ها: با توجه به این که ناشـران می توانند در طول 
ایام نمایشـگاه، نسـبت به وارد نمودن کتاب های خود از فروشـگاه های داخل شـهر اقدام نمایند و با 
در نظـر گرفتـن ایـن کـه عمال امکان ارزیابـی بیش از 150 هـزار عنوان کتاب خارجـی در انبار وجود 
نـدارد بازدیـد روزانـه از غرفه ها و جمع آوری کتاب های احتمالـی، از دیگر وظایف تیم ارزیابی کتب 
خارجی اسـت. کارشناسـان ارزیابی در دو بخش عربی و انگلیسـی به صورت روزانه به انجام وظیفه 
خـود در ایـن حـوزه اقـدام می کردند. * خالصه عملکرد: طـی نزدیک به یک مـاه فعالیت کارگروه 
ارزیابـی محتوایـی کتب خارجی سـی و دومین نمایشـگاه کتـاب تهران، مجموعـا 612 عنوان کتاب 
در دو بخش انگلیسـی و عربی جمع آوری شـد که در اختیار حراسـت نمایشـگاه قرار گرفت و از آن 
طریـق، تحویـل گمرک جهت مرجوع شـدن به کشـورهای مبدا شـد که فرایند مرجـوع کتاب ها نیز 

انجام شـده است. 
   نظارت بر فرایند مدیریت اجرایی و ثبت نام شرکت کنندگان خارجی 
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   نظارت بر امور مالی بخش خارجی به ویژه تخصیص یارانه

   پیگیری شـکایت واصله از سـوی ناشـر هندی که از انتشـارات ختن به خاطر عدم بازپرداخت 
بدهـی خـود بـه وی در سـال 2015، از طریـق وزارت امور خارجه شـکایت کرده بـود و ارجاع آن، به 

اتحادیه ناشـران و کتاب فروشـان تهران
)ب( حوزه های اجرایی

)1( ارائـه خدمـات صـدور روادید بـرای کلیه ی شـرکت کنندگان خارجی: 120 ویـزا، )2( مدیریت 
اجرایـی فراینـد ترخیـص کتاب هـای خارجی وارد شـده به نمایشـگاه: 70 هزار عنـوان )3( تخصیص 
غرفه در بازار جهانی کتاب ایران در حوزه ی فعالیت های سـالیانه اداره کل، ))الف(( غرفه ی گرنت، 
))ب(( غرفـه ی جایـزه ی فیـروزه، ))ج(( غرفه های ناشـران اقلیت های دینی )4( برگزاری نشسـت های 

تخصصـی در سـرای اهل قلم در حوزه ی فعالیت هـای اداره کل 
)ج( دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسـی فرهنگـی دروازه صـدور تمـدن نوین فرهنـگ ایرانی -اسـالمی از آنجائیکه دیپلماسـی 
فرهنگی، حوزه ای از دیپلماسـی اسـت که به برقراری توسـعه و پیگیری روابط با کشـورهای خارجی 
از طریـق فرهنـگ، هنـر وآمـوزش می پـردازد، لـذا فرآیند موثری اسـت کـه در آن فرهنـگ یك ملت 
بـه جهـان بیـرون عرضـه شـده و خصوصیت منحصـر بفرد فرهنگـی ملت ها در سـطوح چنـد جانبه 
ترویج می گردد، که در این میان دولت ها از طریق دیپلــماسی فــــرهنگی سـه هدف عمده را دنبال 
می نمایند: 1 -کسـب وجهه بین المللی در میان سـایر اقوام، ملل و اثر گذاری بر رفتار آنان 2 -ایجاد 
نهادهای علمی ،فرهنگی جدید به منظور برقراری روابط پایدار وصمیمیت بیشتر میان جوامع مختلف 
3 -فهـم دقیـق اصول موجود در فرهنگ سـایر ملتها وکنکاش درریشـه های فرهنگی اجتماعی دیگر 
جوامـع بـا هـدف ارتقای درك متقابـل میان ملتها به عبارتی دیگر دیپلماسـی فرهنگی تالش می کند با 
اسـتفاده از فرهنـگ، عناصـر ومؤلفه های فرهنگی ماننـد: ایده هـا، ارزش ها، اطالعات، هنـر، زبان و 
ادبیات بر افکار عمومی دیگر کشـورها تاثیر بگذارد در این رابطه اسـتفاده از دیپلماسـی فرهنگی برای 
افزایـش اعتبـار وگسـترش نفوذ ایـران در عرصه بین المللی ضـرورت دارد. بنابراین می تـوان با تاکید بر 
عناصر مشـترك هویتی در سـه حـوزه تمدنی ،فرهنگی و فـرا تمدنی در بخش فعالیت هـا وبرنامه های 
فرهنگـی بـه برخـورداری از نفـوذ در رفتـار دیگران بدون تهدیـد وپرداخت هزینه دسـت یافت. اتخاذ 
چنیـن برنامـه ای با محوریت دیپلماسـی فرهنگـی و در جهت منافع ملی، ما را به کشـوری قدرتمند و 

پرنفـوذ تـر در عرصه بین المللی تبدیـل خواهد نمود.
اداره کل مجامـع بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود و براسـاس روابـط متقابل با سـایر کشـورها در 
چارچوب تفاهم نامه های فرهنگی منعقده، اقدام به گسترش تعامالت وایجاد فضای مطلوب فرهنگی 
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نمـوده تـا در این راسـتا نسـبت به عرضه وترویج فرهنگ غنی اسـالمی در قالب هـای از پیش تعریف 
شـده اقداماتـی موثـر را بـه انجام برسـاند. این تعامـالت که شـامل فعالیت های بین المللـی گوناگون 
اعم از نمایشـگاه ها ،جوایز بین المللی ،جشـنواره های فرهنگی و... می باشـد زمینه و پتانسـیل خوبی 
جهت مشـارکت وهمراهی سـایر کشـورها را به دنبال خواهد داشـت. در این میان اداره کل مجامع با 
برقـراری ارتبـاط موثر با نمایندگان کشـورهای خارجی )سـفارتخانه ها( از طریـق وزارت امورخارجه، 
ضمـن معرفـی و عرضـه فعالیت هـای فرهنگی بین المللی وزارتخانه، سـفیران کشـورهای هـدف را با 
ایـن مهـم آشـنا و زمینه حضـور ومشـارکت کشـورها را فراهم مـی آورد. غالب کشـورهای هدف که 
دارای تفاهم نامه های فرهنگی منعقده با ج.ا.ایران بوده و فرهنگی مشـترك ودیرینه دارند ضمن ایجاد 
ارتباطی مستمر در این زمینه، با ما همراه شده و معاونت امور فرهنگی نیز ضمن بکارگیری امکانات 
موجود، با همکاری سـایر نهادها زمینه بسـط وگسـترش این مهم را آماده می سـازد. در سال های اخیر 
که زمینه های عملی این روند محقق گردیده اسـت درصدد هسـتیم با ارائه چهره ای واقعی ومطلوب 
از فعالیت هـای بین المللـی فرهنگی نظیر نمایشـگاه بین المللـی کتاب تهران ، میهمانان ویـژه و جایزه 
جهانی کتاب سـال ج.ا.ایران وسـایر فعالیت های بین المللی معاونت ،نسـبت به برنامه ریزی وگسترش 
تعامل دوجانبه گامهای موثری را برداریم. در اجرای این امر اداره کل مجامع ،تشکلها و فعالیت های 
فرهنگی برحسـب دسـتور واجرای وظایف محوله با برنامه ریزی وهماهنگی با سـایر نهادهای دسـت 
انـدرکار در ایـن زمینـه پیشـگام بوده وبا اسـتفاده از امکانات موجـود در تحقق آن گام هـای موثری را 
برداشته است . با توجه به ابعاد متنوع دیپلماسی فرهنگی وضرورت همکاری مستمر زیر مجموعه های 
معاونـت امـور فرهنگی جهت اسـتفاده بهینه و بهره گیری از تجارب در ایـن عرصه، راهکارهای الزم 

ضمن جلوگیری از تداخل وظایف، مسـیری روشـن جهت ادامه کار طراحی گردیده اسـت.
دیدار ها و نشست ها

برگزاری دیدار سـفیر ترکیه با دکتر جوادی ریاسـت محترم نمایشـگاه، برگزاری دیدار دکتر جوادی، 
دکتـر فریدونـی و آقـای نـوری زاده با سـفیر ایتالیا دکتـر جوادی، برگـزاری دیدار دکتر جـوادی، دکتر 
فریدونـی و آقـای نوری زاده با یو جونگ هیونگ سـفیر کـره جنوبی درتهران، برگـزاری دیدار دراگا 
اشـتانبوگ سـفیر کرواسـی با دکتر جوادی، آقای نوری زاده معاون محترم ادارکل مجامع، و اشـاره به 
تألیف کتابی در رابطه با اشـتراکات فرهنگی و تاریخی بین دو کشـور، ترجمه ادبیات جدید ایران نیز 
به زبان کرواسـی و هم چنین آثار شـاخص کرواسـی نیز به زبان فارسـی، برگزاری دیدار دکتر جوادی، 
دکتـر فریدونـی و آقای نوری زاده با سـفیر هند در نمایشـگاه بین المللی کتاب تهـران، برگزاری دیدار 
میتسـوگو سـایتو سـفیر ژاپن با دکتر جوادی، دکتر فریدونی و آقای نوری زاده در نمایشگاه بین المللی 
کتـاب تهـران، برگـزاری نشسـت دکتر فریدونی با خانم ورونیك پتی سـفیر کشـور بلژیک در یکصد 



گی
رهن

ی ف
ها

ت 
عالی

 و ف
ها

کل 
تش

ع، 
جام

ر م
دفت

102
و سـی امین سـال ارتبـاط دیپلماتیك ایران و بلژیـك در این دیدار دکتر فریدونـی حمایت از کتاب های 
ترجمه شـده ایرانی به سـایر زبان ها به منظور آشـنایی عالقه مندان سراسـر دنیا با ادبیات ایران، حمایت 
مالی از چاپ یك عنوان کتاب ایرانی به زبان بلژیکی توسـط یکی از ناشـران کشـور اشاره کرد. موارد 
مطـرح شـده در جلسـه بصـورت مکتوب در اختیار ایشـان قـرار گیرد تا بـه اطالع مسـئولین برگزاری 
نمایشـگاه وسـایر مقامات بلند پایه برسـد تا نتیجه گیری شده وموافقت نهایی وسطح ونحوه همکاری 

در این زمینه مشـخص و به اطالع طرف ایرانی برسـد
طـرح گرنـت )طـرح حمایـت از ترجمـه و انتشـار کتـاب ایـران در بازارهـای 

جهانی( 
طرح حمایت از ترجمه و انتشـار کتاب ایرانی در بازار های جهانی با عنایت به منویات مقام معظم 
رهبـری دربـاره ترجمـه آثـار ایرانی بـه زبان های دیگر و حضـور در عرصه جهانـی، تاکید برنامه پنجم 
توسـعه بر معرفی فرهنگ و تمدن اسـالمی و ایرانی و گسترش ادبیات فارسی، برنامه های وزیر محترم 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، شرح وظایف معاونت امور فرهنگی در شناخت، معرفی و اشاعه فرهنگ 
ایـران - اسـالمی و حضـور کتـاب ایرانی در بازارهای جهانـی، معاونت امور فرهنگی در نظـر دارد از 
فعالیت های بخش خصوصی در ترجمه و انتشـار کتاب های ایرانی به زبان های مختلف در بازارهای 

جهانی با شـرایط زیر حمایت کند.
 اهداف طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازارهای جهانی عبارتند از :

1. تقویـت صنعـت نشـر ایـران در حـوزه نشـر بیـن الملـل 2.معرفـی، اشـاعه و گسـترش ادبیـات، 
فرهنـگ و هنـر ایران در جهان 3.تسـهیل روابط فرهنگی با جهـان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری 
4.فراهم  سـازی زمینه های حضور فعال، موثر و پایدار مؤسسـات فرهنگی و هنری برای تولید و عرضه 

محصـوالت در نقـاط مختلف جهان
اعضـای شـورای سیاسـت گذاری طرح گرنت: 1.دکتر محسـن جـوادی- معاون امـور فرهنگی و 
رییس شـورای سیاسـت گذاری 2. دکتر علی فریدونی - مدیر کل مجامع، تشـکل ها و فعالیت های 
فرهنگـی و دبیـر طـرح 3.ایـوب دهقانکار - مدیرعامل مؤسسـه خانه کتاب و ادبیات ایـران 4.مهدی 
قزلـی مدیـر عامل بنیـاد ادبیات داسـتانی 5. علی اصغـر محمدخانی - معاونبین المللی شـهر کتاب، 

متخصص حوزه نشـربین المللی 
اقدامات انجام گرفته: 

آماده  سـازی مقدمـات حضور نماینده دبیرخانه گرنت در نمایشـگاه بین المللی کتاب فرانکفورت 
2019 2. آماده  سـازی مقدمـات حضـور نماینـده دبیرخانـه گرنـت در نمایشـگاه بین المللـی کتـاب 
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فرانکفورت 2019 3. سـاخت تیزر تبلیغاتی طرح گرنت ویژه نمایشـگاه بین المللی کتاب فرانکفورت 
2019 4. رونمایـی از 17 عنـوان کتـاب حمایـت شـده توسـط دبیرخانـه طـرح گرنـت بـه زبان هـای 
انگلیسـی، ترکـی و ارمنـی در نمایشـگاه بین المللـی کتـاب فرانکفـورت2019 انجـام امـور مربوط به 
برگـزاری دومیـن کارگاه آموزشـی گرنت در هفتـه کتاب 5. برگزاری دومین کارگاه آموزشـی گرنت 
در تاریخ 98/8/29 در محل سـرای کتاب با حضور معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسالمی و سفیر ترکیه در تهران و ناشران و نویسندگان و مترجمان 6. رونمایی از 15 اثر فارسی ترجمه 
شـده به زبان ترکی با حضور سـفیر ترکیه در ایران و نویسـندگان کتاب ها به مناسـبت هفته کتاب 7. 
رونمایـی از کتـاب زیبا صدایم کن ترجمه شـده به زبان ارمنـی با حضور مترجم ارمنی کتاب درهفته 
کتاب 8. صدور گواهینامه آموزشـی برای ناشـران و نویسـندگان شرکت کننده در کارگاه آموزشی 9. 
پیاده  سـازی سـخنرانی های اولین کارگاه آموزشـی گرنت و بارگذاری در گروه ناشـران 10. بررسی 14 
عنوان کتاب جدید ثبت شـده در سـامانه گرنت و ارجاع به داوران 11. تسـویه حسـاب و پرداخت 11 
عنـوان کتـاب )شـغالی که در خـم رنگ افتاد، مـاه من ماه ما، سـردار بی بی مریم بختیـاری، حافظ، 
چه کسـی آقای صورتی را می شناسـد؟ ،خانه ام کجاسـت، افسانه پیاز، وسـط راهروی تاریک، برف 

سـرخ، زیبـا صدایم کن، تربیت های پدر( مشـمول حمایـت ازطرح گرنت
شورای حمایت از انتشار آثار ایرانی به زبان های دیگر)گرنت(

جدول 14-3: مقایسه مصوبات شورای حمایت از آثار ایرانی به زبان های دیگر) گرنت(

عنوان کتاب های سال
مصوب گرنت

 تعداد 
ناشر 
ایرانی

تعداد نویسنده
تعداد 
ناشر 

خارجی 

شمارگان
کتاب های 
حمایت شده

تعداد 
کشورهای
مشارکت 

کننده

تعداد زبان 
ترجمه

۱۳۹۷۴۳۱۲۳0۹۷

۱۳۹۸۶۹۲۲۵0۲۱۱۲

۶0۸۳۶۷۱۳۳درصد تغییر

 جدول 15-3: مقایسه فرآیند حمایت از آثار ایرانی به زبان های دیگر)گرنت( 

تعداد کتاب انتشار یافتهتعداد عنوان کتاب در دست انتشارتعداد عنوان کتاب تصویب شدهسال

۱۳۹۷۴۳__۴۳

۱۳۹۸۶۵۴۳۲۲
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جدول 16-3: عناوین کتاب های حمایت شده از آثار ایرانی به زبان های دیگر)گرنت (
عنوان کتاب های ردیف

مصوب گرنت
ناشر 
ایرانی

نام شمارگانناشر خارجی نام نویسنده
کشور

زبان 
ترجمه

عربیلبنانDar Maaref Alhikmiah۱,000صادق کرمیارنیستاننامیرا۱

سید مهدی نیستانپشت پنجره ۲
ترکی ترکیه Mevsimler۲,000شجاعی

مصطفی نیستانسفید، سفید تنها بود ۳
ترکی ترکیه Mevsimler۲,000رحماندوست

مصطفی نیستاناین تری زی، آن تری زی۴
ترکی ترکیه Mevsimler۲,000رحماندوست

موش و گربه و باقی ۵
نیستاندوستان

عبید زاکانی 
و سیدمهدی 

شجاعی
Mevsimler۲,000 ترکی ترکیه

مصطفی نیستانشاخه ها در باد۶
ترکی ترکیه Mevsimler۲,000رحماندوست

ترکی ترکیه Mevsimler۲,000غزاله بیگدلوهوپاماهی های باالبندر۷

یک قور ظریف ۸
ترکی ترکیه Mevsimler۲,000غزاله بیگدلوهوپاقورباغه ای 

داستان های کوتی کوتی ۹
)۳جلدی(

کانون 
پرورش 
فکری

فرهادحسن 
ترکی ترکیه Mevsimler۲,000زاده

هنگام الک پشت ها ۱0
کانون 
پرورش 
فکری

عربیمصر۱,000المجمع الثقافی المصریعباس عبدی

غریبه و دریا ۱۱
کانون 
پرورش 
فکری

جمال الدین 
عربیمصر۱,000المجمع الثقافی المصریاکرمی

عشق و رنج و بلوط۱۲
کانون 
پرورش 
فکری

عربیمصر۱,000المجمع الثقافی المصریرضا موزونی

شاهزاده خانومی در مترو ۱۳
کانون 
پرورش 
فکری

محدثه 
عربیمصر۱,000المجمع الثقافی المصریگودرزی نیا

کتاب کوچک برای ۱۴
داستان نویسی

کانون 
پرورش 
فکری

فریدون 
عموزاده 

خلیلی
عربیمصر۱,000المجمع الثقافی المصری

محمد میر به نشرقصه ما مثل شد۱۵
ترکی ترکیهMuhenna۱,000کیانی
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ادامه جدول 16-3: عناوین کتاب های حمایت شده از آثار ایرانی به زبان های دیگر)گرنت (

عنوان کتاب های ردیف
مصوب گرنت

ناشر 
ایرانی

نام شمارگانناشر خارجی نام نویسنده
کشور

زبان 
ترجمه

بهناز ضرابی سوره مهر دختر شینا۱۶
زاده

 Tohum ayıncılık Turizm
 Reklam ve Sa lık

 Hizmetleri San ve Tic
Ltd ti

ترکی ترکیه۱,000

شهرستان ابدی ۱۷
مهدی صفریادب

Tohum
 Yayıncılık Turizm
 Reklam ve Sa lık

 Hizmetleri San ve Tic
Ltd ti

ترکیترکیه ۱,000

نشر روز حلزون۱۸
فرانسویفرانسهBelleville editions۱,000زهرا عبدی چشمه 

باردیگر شهری که ۱۹
فرانسویفرانسه Candl&fog۱,000نادر ابراهیمیروزبهان دوستش داشتم

آفرین پسرگلم )۱0 ۲0
جلدی(

نوای 
اعظم تبراییمدرسه

 NAR YAYINLARI
 MUZIK FILM VE

 REKLAMCILIK LTD
STI

ترکیترکیه ۱,000

فعالیت دبیرخانه گرنت در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت 2019
اهـم فعالیت های صورت گرفته توسـط دبیرخانه طرح حمایت از ترجمه و انتشـار کتـاب ایرانی در 

هفتادو یکمین نمایشـگاه بین المللی کتاب فرانکفورت )2019(
الف( برنامه های مالقات و تبلیغاتی جهت معرفی گرنت 

1.مالقات با 40 ناشـر و آژانس ادبی از کشـورهای لهسـتان، فرانسـه، ترکیه، اندونزی، مصر، چین، 
کره جنوبی، پاکسـتان، آلمان و ...

2.مالقات با مسئولین طرح تدای ترکیه و نمایشگاه شانگهای چین و نمایشگاه بولونیا
3.فراهم سـاختن زمینه خرید رایت کتاب های ایرانی توسـط ناشـرانی خارجی و اسـتفاده از طرح 

گرنت 
4.مراجعه بیش از 60 ناشر آژانس به غرفه گرنت و آشنایی با طرح گرنت و ناشران و کتاب های ایرانی 

5.تهیه و توزیع 1000 نسخه کاتالوگ و بروشور به 12 زبان انگلیسی، عربی، فرانسه، ایتالیا، آلمانی، 
اردو، چینی، ژاپنی، کره ای، کرواسی، صربی و روسی 

6.معرفی بیش از 100 کتاب مورد حمایت از طرح حمایت گرنت به زبان های مختلف
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7.معرفی و عرضه بیش از 200 نسـخه از کتاب های حمایت نشـر در قالب طرح حمایت از ترجمه 

و انتشـار کتاب ایرانی در بازارهای جهانی به همراه چکیده انگلیسـی 
8.ساخت و نمایش تیزر کتاب های حمایت شده گرنت به زبان انگلیسی 

9.پرداخت مبلغ مصوب شـورای سیاسـت گذاری گرنت به ناشـرانی که فرآیند ترجمه و انتشـار و 
چاپ کتاب به اتمام رسـیده اسـت.در نتیجه اقدامات انجام شده، زمینه توافق اولیه بیش از 100 عنوان 
اثـر ایرانـی فراهم شـد کـه از طریق ناشـران و آژانس های داخلی و خارجی وارد سـامانه گرنت خواهد 

شد.
ب ( رونمایی از کتاب های حمایت شده توسط دبیرخانه گرنت 

جدول 17-3: حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ها به زبان ترکی* - سال1398
ناشر خارجیناشر ایرانینویسندهعنوان کتابردیف

دامالکانون پرورش فکریآناهیتا تیموریانماه من ماه ما۱
دماوندافقمهدی حجوانیالف دال میم۲
دماوندافقمهدی میرکیانیسلطان آشغالگردها۳
دماوندکانون پرورشی فکری کودک ونوجوانطاهره ایبدپریانه های لیاسندماریس۴
دماوندپیدایشجمال الدین اکرمیچهل تکه۵
مهناققنوسنازی صفویبرزخ اما بهشت۶
مهنانی ریز، نسل نو اندیشم.مودب پوریاسمین۷
مهناافقرضا امیرخانیمن او۸
نارمحراب قلمکلر ژوبرتمسابقه تونل کنی۹

چه کسی آقای صورتی را ۱0
Mevsimlerافقمژگان کلهرمی شناسد؟

Mevsimlerکانونرضا دالوندخانه ام کجاست۱۱
Mevsimlerهوپافاطمه الزهرا امامیافسانه پیاز۱۲
Mevsimlerهوپامهدی رجبیوسط راهروی تاریک۱۳
Muhennaچشمهنسیم مرعشیهرس۱۴

* این جلسه با حضور مدیر انتشارات نارودامال ترکیه مورخ 16 اکتبر 2019 ساعت 14 الی 15برگزار 
شد

  رونمایی از ترجمه کتاب« سردار بی بی مریم بختیاری« اثر پریچهر سلطانی )ناشر ایرانی ایلدخت 
بختیاری و ناشر خارجی انتشارات شمع و مه( به زبان انگلیسی با حضور رایزن محترم فرهنگی در برلین، 
مخاطبان خارجی و مترجم کتاب سرکار خانم شیما الهی و سخنرانی جناب آقای دکتر علیخانی جامعه 

شناس و استاد دانشگاه مونستر آلمان مورخ 19 اکتبر 2019 ساعت 10 الی 11 
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  رونمایی از کتاب »حافظ« بهاءالدین خرمشـاهی ) انتشـارات شـمع و مه( به زبان انگلیسـی با 
بـا حضـور رایزن محتـرم فرهنگی در برلین، مخاطبـان خارجی و مترجم کتاب جنـاب آقای حبیبی 
و سـخنرانی جنـاب آقـای تومـاس اوگر حافظ شـناس و ایران شـناس آلمانی مـورخ 18 اکتبر 2019 

سـاعت 15 الی 16
 اقدامات اداری

1.مشـارکت در جلسـات برنامه ریـزی و بودجـه گـذاری وزارتخانـه جهـت سـاماندهی عملکرد 
اداری و گـزارش گیری هـای منظـم.

2.راه انـدازی آزمایشـی سـامانه جامـع صـدور مجوز های وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برای 
مجوزهـای محـول شـده بـه اداره کل کـه شـامل بخـش اعظـم مجوز هـای معاونت هـای هنـری و 

سـینمایی و مرکـز آی تی می شـود. 
3. پیگیـری تدویـن و تصویب آیین نامه های مربوط به صـدور مجوز های اداره کل که در مراحل 

پایانی آن است.
4.ارائـه گزارش هـای مالی، آماری، فعالیتی، نظارتی، فرهنگی و مناسـبتی به بخش های مختلف 

وزارتخانه بسـته به نوع مکاتبات دریافتی.

  مشکالت، موانع و پیشنهادات
مشکالت و موانع:

  عدم دانش کافی و توجه به فناوری های نو و روزآمد در صنعت نشر
  عدم توجه به صنایع و محصوالت فرهنگی)صنایع خالق فرهنگی(

  تمرکز بیش از اندازه به صنعت نشر سنتی
  عدم توجه به ظرفیت طراحی و تولید کاالهای فرهنگی استان ها

  عـدم تخصیـص بودجـه کافـی در طرح هـای حمایـت از ترجمـه و انتشـار آثـار ایرانـی و نیـز 
جشـنواره حمایـت از کاالهـا و محصـوالت فرهنگـی

پیشنهادات و برنامه های آتی:
  یکپارچه  سـازی و الکترونیکـی نمـودن سـامانه های مربـوط بـه صـدور مجـوز مسـابقات، 

هنـری و  فرهنگـی  جشـنواره های  و  نمایشـگاه ها 
   تدویـن آیین نامـه تجمیعـی صدور مجوز مسـابقات، جشـنواره ها و نمایشـگاه های فرهنگی و 

هنری
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   پیشنهاد ساماندهی آژانس های ادبی

   برگزار ی نشست ها و کارگاه های مرتبط با نشر بین الملل
  برگزاری جشنواره حمایت از کاالها و محصوالت فرهنگی در استان های کشور

   سـاماندهی خدمـات فرهنگـی وزارت متبـوع بـه اقلیت هـا در قالب تهیـه و پیشـنهاد آیین نامه 
اجرایـی مربوطه

  جلب مشارکت اقلیت های دینی در برگزاری جشنواره ها، سفر های تخصصی و تورهای فرهنگی
  برگزاری نشست ها و جلسات تخصصی با موضوع ادیان

  جلـب مشـارکت نهادهـای دولتـی در اجـرای برنامه هـای مرتبـط بـا اقلیت ها مثل شـهرداری، 
نهادکتابخانه هـا، بخـش فرهنگـی سـپاه و نشـریه آلیک.

  حمایت از انتشار کتاب های مربوط به اقلیت ها
   توجه و اهمیت به مسائل اقوام و مذاهب به عنوان عضو کمیته اقوام

   اطالع رسانی به کلیه ادارات ارشاد استان هادر حوزه اقوام و فرق
  حمایت از تولید کاالهای فرهنگی ایرانی، در راسـتای سیاسـت های کالن نظام ج.ا.ایران در 

حـوزه اقتصاد مقاومتی و تحقـق منویات مقام معظم رهبری
  حمایت از موضوع اسـتارت آپ های فرهنگی با هدف حمایت از کسـب و کارهای فرهنگی 

و فعالیت هـای نوآورانه و دانش بنیان در حوزه فرهنگ
   حمایت از انتقال فرهنگ ایرانی اسـالمی به سـایر کشـور ها ) طرح حمایت از ترجمه و انتشار 

آثار ایرانی )گرنت(
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اسامی همکاران؛

1.  دکتـر علـی فریدونـی، مدیـر کل مجامع، تشـکل ها و فعالیت هـای فرهنگی 2.علـی علی پور، 
معـاون امـور مذاهـب و ادیـان توحیدی 3. علیرضا نـوری زاده، معـاون اداره کل مجامع، تشـکل ها و 

فعالیت هـای فرهنگی 
4. بهنـاز امیرجانـی 5. رقیـه بابایـی 6. فرحنـاز تختـی 7. راضیه ثقلینی  8. حمید رحمانی شـمس 
 آبـادی 9. طهمـورث رییسـی گهرویـی 10. پرویـن صنعتـی راینـی 11. مریـم غالمرضایـی فرمانبـر

  12.  فائزه فرجی 13. اسماعیل گلزاد، 14 . سید حسن مطلبی 15 . فاطمه افسون مبرهن مسلک دوست 
16. سید مجتبی میر دهقان 17. محمد محمدی 18. سید علی موسوی
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دفتـــــر مطـــــالعـــات و
 برنامه ریزی فــرهنگـی
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  شرح وظایف سازمانی
1. برنامه ریزی مستمر فرهنگی در جهت پرورش استعداد و ذوق فرهنگی آحاد جامعه

2. برنامه ریـزی در جهـت توسـعه فعالیت ها و پژوهش هـای فرهنگی با بهره منـدی از متخصصان، 
بخـش غیـر دولتی و منابع موجـود در جامعه.

3. مطالعه و پژوهش به منظور شناخت نیازهای مخاطبین کتاب و کتاب خوانی.
4. مطالعه و پژوهش به منظور ارائه توسعه کتاب خوانی و سطح کیفی کتاب های منتشره در داخل 

کشور.
5. مطالعـه و برنامه ریـزی در زمینه تحکیم پیوندهای فرهنگی به منظور صیانت از مؤلفه ها و عناصر 

هویت اسالمی و ایرانی.
6. تدوین برنامه های فرهنگی و ادبی معاونت متبوع با بهره مندی از نتایج تحقیقات و مطالعات.

7. برنامه ریزی به منظور رشد، توسعه و ارتقاء سطح آموزش های فرهنگی.
8. مطالعـه و بررسـی در زمینه هـای همـکاری، تعامـالت و مبـادالت فرهنگـی بیـن دسـتگاه های 

مختلـف داخلـی و خارجـی به منظـور رشـد، توسـعه و ارتقـاء سـطح آموزش هـای فرهنگی. 
9. برنامه ریـزی در راسـتای تعامـل و همـکاری بیـن نویسـندگان، مترجمـان، شـعرا، مؤسسـات 

وانجمن هـای ادبـی و مراکـز فرهنگـی و انتشـاراتی داخـل و خـارج کشـور.
10. حمایـت و همـکاری در انجـام نظـر سـنجی های دوره ای با مراکز و مؤسسـات صالحیت دار 

درخصـوص وضعیـت فرهنگی کشـور و بهره منـدی از نتایـج آن در تصمیم گیری ها.
11. برنامه ریـزی بـرای حمایت و مشـارکت در نحوه برگزاری نمایشـگاه های کتـاب، همایش های 

فرهنگـی، نشسـت های تخصصی، اصحاب قلم و سـمینارهای داخل و خارج کشـور.
12. بـه روز رسـانی و تحلیـل اطالعات جمع آوری شـده فرهنگی کشـور با تاکید بـر آثار مکتوب 

داخلـی و خارجی
13. ارزیابی، بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات، آیین نامه ها، مصوبات و دستور العمل های 

معاونت امور فرهنگی.
14. تعامـل مسـتمر با دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبـردی در طراحی، تدوین و تصویب برنامه ها 

و سیاست های کالن.
15. برنامه ریزی، ارزیابی در راستای عملیاتی شدن وظایف فوق در واحد های استانی در چارچوب 

دستور العمل ها و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی به عنوان یکی از دفاتر تابعه معاونت امور فرهنگی در راستای 
اهداف و وظایف معاونت امور فرهنگی و شرح وظایف پیش بینی شده عهده دار انجام فعالیت هایی 
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در محورهـای ترویـج کتاب خوانـی، تدویـن گزارش هـای کارشناسـی و مطالعـات فرهنگـی، تهیه و 
تکمیل شـاخص های آماری، بهره وری و ارزیابی عملکرد معاون و برنامه ریزی در حوزه چاپ و نشـر 

اسـت که گزارش هر بخش به ترتیب ارائه می شـود . 
   تقویم فعالیت های فرهنگی

  بهار
روستاهای برگزیده جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۹ فروردین 

دعوت شد. 

کمک های فرهنگی به سیل زدگان در نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری شد.۲۴ فروردین 

اهدای بن خرید کتاب به تسهیل گران و مربیان جام باشگاه های کتابخوانی در نمایشگاه کتاب۴ اردیبهشت 

نشست رونمایی از کتاب مدل های فرهنگ کتاب خوانی در اروپا و آمریکای شمالی عصر امروز با حضور ۶ اردیبهشت
علی اصغر سیدآبادی، محسن جوادی ، ابراهیم حیدری و مهدی محسنی در نمایشگاه کتاب تهران.

بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از غرفه های ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای ۱۱ اردیبهشت 
دوستدار کتاب

از پروفایل نویسندگان ایرانی رونمایی شد۱۳ اردیبهشت 

۱۵ اردیبهشت 

اختتامیه اولین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان استان تهران، دعوت و اسکان و پذیرایی 
از نمایندگان ۵0 روستا از روستاهای برگزیده جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، برای حضور در بخش 

ویژه غرفه صنایع فرهنگی روستا ها و عشایر از ۱۸ استان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
بازدید آقای دکتر عباس صالحی وزیر محترم و دکتر محسن جوادی از غرفه های روستاهای دوستدار کتاب سی 

و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.

۲۴ اردیبهشت 
نشست شورای سیاست گذاری چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان.

برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی ششمین برنامه پایتخت کتاب ایران و جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی مدرسان چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان.۳0 اردیبهشت 
انتشار فراخوان ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران سال ۳۱۳۹۸ خرداد 

برگزاری دومین کارگاه  آموزش مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در تهران.۱۸ خرداد 
برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی فعالیت های ترویجی کتاب خوانی در استان البرز.

آغاز کارگاه های استانی چهارمین دوه جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در بیرجند۲۲ خرداد 
فراخوان طراحی پوستر ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب 

آغاز کارگاه آموزشی چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان استان خوزستان.۲۷ خرداد 

برگزاری همایش معاونان فرهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور با موضوع برنامه ریزی ۲۹ خرداد
فرهنگی به میزبانی یزد
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  تابستان
معرفی دبیران علمی و اجرایی شبکه های شهرهای خالق فرهنگ و هنر.۱ تیر 
برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک ونوجوان در زاهدان۳ تیر 

حضور ابراهیم حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در روستای دوستدار ۶ تیر 
کتاب شمسِی رستاق یزد

انتشار نشریه شمارگان فرهنگ - بهار ۷.۱۳۹۷ تیر 
انتشار گزارش عملکرد معاونت امور فرهنگی در سال ۹.۱۳۹۷تیر

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در استان خراسان شمالی.۱۵ تیر 
دعوت از کتابفروشی های سراسر کشور برای شرکت در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان

۱۷ تیر 
رونمایی پوستر چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان. 

آغاز ثبت نام چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان همزمان با روز ادبیات کودک و نوجوان.
برگزاری کارگاه چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان درجنوب کرمان. 

برگزاری اولین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی ویژه زندان های سراسر کشور در زندان های چهار استان ایالم خراسان ۱۸ تیر 
جنوبی.

برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کهگیلویه و بویراحمد.۱۹ تیر 

برگزاری کارگاه آموزشی مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان خراسان رضوی در طرقبه.۲۳ تیر 

برگزاری کارگاه آموزشی چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان استان یزد در مجتمع باقرالعلوم ۲۳ تیر 
یزد.

برگزاری کارگاه آموزشی مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در سمنان.۲۴ تیر 
برگزاری کارگاه آموزشی مربیان باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان چهارمحال و بختیاری.۲۵ تیر 

۲۵ تیر 
برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در ایالم
برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در ایالم

برگزاری سومین و آخرین جلسه بررسی آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۹۲ .

برگزاری کارگاه آموزشی مربیان چهارمین دوره جام  باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان استان زنجان.۲۳ تیر 
برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان آذربایجان غربی.۲۶ تیر 

۲۹ تیر 

برگزاری کارگاه آموزشی مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کرمانشاه
برگزاری کارگاه آموزشی مربیان چهارمین جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان استان اصفهان

برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان استان کردستان.
انتشار شاخص های ارزیابی و داوری چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان.

انتشار  شاخص های ارزیابی و داوری ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی. 
برگزاری کارگاه های آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در استان مرکزی

نشست هم اندیشی معاونان هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور با موضوع شبکه شهرهای خالق ۳۱ تیر 
فرهنگ و هنر 

رونمایی سایت شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر.۳ مرداد 
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۶ مرداد 

برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی در خرم آباد.
برگزاری کارگاه چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب و کتاب خوانی کودک و نوجوان در تبریز.

آغاز به کار دوره آموزشی مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان غرب استان تهران به میزبانی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهارستان.

برگزاری دوره آموزشی مربیان چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در دماوند.۸ مرداد 

۹ مرداد 

برگزاری کارگاه آموزشی چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی در شهرری.
آغاز کارگاه دو روزه مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در کرمان

نشست بخشداران، دهیاران، شهرداران، فعاالن حوزه ترویج کتاب خوانی و شوراهای اسالمی روستاهای جنوب کرمان 
با ابراهیم حیدری با موضوع فعالیت های ترویجی کتاب خوانی

اعالم نتایج فراخوان طراحی پوستر جشنواره ها و برنامه های دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی سال ۱۳۹۸

رونمایی پوستر برگزیده ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران ۱۳ مرداد 

۱۵ مرداد 
رونمایی از پوستر طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر.

انتشار فراخوان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی.
رونمایی پوستر ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران.

برگزاری کارگاه دو روزه جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان ویژه سرای محالت تهران.۱۶ مرداد 

برگزاری دومین نشست شورای سیاست گذاری برنامه پایتخت کتاب و جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران.۲0 مرداد 

برگزاری جلسه هم اندیشی برنامه های ترویج کتاب خوانی و شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر با حضور ابراهیم ۲۸ مرداد 
حیدری در آذربایجان غربی.

 ۱0
برگزاری اولین جلسه نشست شورای برنامه ریزی ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی .شهریور 

 ۱۱
راه اندازی جام باشگاه های کتاب خوانی در زندان خلخال.شهریور 

 ۱۳
برگزاری کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی در زندان های استان یزد .شهریور 

 ۲۳
شهریور 

انتشار گزارش مقدمه ای بر پیشینه آموزش تفکر نقادانه در ایران 
انتشار مقاله ی "خواندن در ایران : گزارشی از فعالیت های ترویج کتاب خوانی در ایران به دو زبان انگلیسی و فارسی" ، و 

ارائه شده در فدراسیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابداری) ایفال( در شهر آتن یونان 
 ۲۵

بازدید وزیر محترم از روستای دوستدار کتاب فوالدلوقویی شهرستان بیله سوار.شهریور

 ۳0
نشست هم اندیشی مربیان و  مدرسان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان .شهریور 

تخصیص ۴00 میلیون تومان اعتبار معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به کتابخانه              زندان های کشور.
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  پاییز
اعالم فراخوان ارسال آثار  ششمین جشنواره ی تقدیر از مروجان کتاب خوانی۸ مهر 

عرضه برنامه های ترویج کتاب خوانی در ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت.۲۲ مهر 

برگزاری کارگاه آموزشی شهر های خالق فرهنگ و هنر در کلیه استان ها.۲۶ مهر 

بررسی ماده ۱و ۲ آیین نامه اجرایی بند)ج( ماده ۹۲ در نهاد ریاست جمهوری۱ آبان 

معرفی ابراهیم حیدری به عنوان نماینده معاونت امور فرهنگی در کارگروه ساماندهی مجوزهای وزارتخانه.۱۴ آبان 

انتشار نامزدهای راه یافته به مرحله نهایی ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی.۱۹ آبان 
انتشار گزارش نهایی طرح پژوهشی بررسی سرانه مطالعه در ایران )مرور مطالعات انجام شده(.

گردهمایی بانوان کتابخوان با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در یزد پایتخت کتاب ایران ۲0 آبان 

راه اندازی پویش اهدای کتاب به مناطق روستایی.۲۲ آبان 

معرفی برگزیدگان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی۲۳ آبان 

۲۳ آبان
برگزاری کارگاه آموزشی »مدل های جهانی فرهنگ کتاب خوانی و شیوه های ترویج آن در اروپا و ایران«.

برگزاری اولین نشست اعضای شورای هماهنگی و برنامه ریزی با بیش از ۶0 نفر از افراد و گروه های مروج کتاب خوانی 
کشور.

نشست ستاد اجرایی چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان شهر تهران.۲۵ آبان 
بازدید شورای ارزیابی ششمین پایتخت کتاب ایران از شیراز.۱۸ آذر 

بازدید هیئت ارزیابی ششمین پایتخت کتاب از برنامه های حوزه کتاب خوانی از شهرستان اوز۲۸ آذر 

برگزاری جلسه شبکه شهرهای دوستدار کتاب با حضور اعضا این شبکه.۲۹ آذر 

 زمستان
انتشار گزارش عملکرد معاونت امور فرهنگی درسال ۱۳۹۷ توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی.۲۳ دی 

انتشار شهرهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران. ۳0 دی 

انتشار اسامی روستاهای راه یافته به مرحله  نهایی ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران.۴ بهمن 
داوری مرحله نهایی ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب۵ بهمن 
برگزاری جلسه داوری ششمین پایتخت کتاب ایران با حضور دکتر محسن جوادی و اعضای شورا.۸ بهمن

 آغاز داوری نخستین دوره برنامه شهر های خالق فرهنگ و هنر با بررسی طرح های ۲۷0 شهر.۳0 بهمن 

آغاز داوری چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان ۴ اسفند 

۲۷ اسفند 

برگزاری پویش ملی باکتاب در 
خانه ویژه کودکان و نوجوانان ویژه آخرین نوروز قرن با توجه به بحران ویروس کووید_۱۹. 

اعالم تعویق مراسم اختتامیه چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان . 
اعالم تعویق اختتامیه اولین دوره طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر.
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  مشروح فعالیت ها
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در 3 محوِر مطالعات کارشناسی، آمار و برنامه ریزی و ترویج 
کتاب خوانی در راسـتای سیاسـت های کالن وزیر محترم و تحقق شـعار » ایران فقط تهران نیست« و 
توجه به مناطق کم برخوردار و روستایی ، پوشش همه اقشار جامعه و توزیع عادالنه یارانه ها و اهداف 
و شـرح وظایـف پیش بینی شـده اقـدام می کند. در حـوزه ترویـج کتاب خوانی، رویدادهـای ترویج 
کتاب خوانی که از سال 1393 پی ریزی و کار خود را به تدریج آغاز کردند امروز با توسعه جغرافیایی 
و جلـب مشـارکت بیـش از 10 سـازمان و نهاد دولتـی، غیردولتی و صنفی، امروز بـه عنوان یک برنامه 
ملـی در کشـور شـناخته و معرفی می شـود. حضـور مقام های عالی رتبه فرهنگی سیاسـی در مراسـم 
اختتامیه این رویدادها نشـان از اهمیت و رسـمیت یافتن آن هادر سـطح ملی اسـت، با اعتقاد به این که 
مقولـه کتاب خوانی، دسترسـی بـه اطالعات و ترویج مطالعـه از مؤلفه های اصلی دنیای جدید اسـت 
و مطالعه و رشـد دانش، عامل مهم توسـعه و ایجاد فرهنگ محسـوب می شـوند ما را به این ضرورت 
می رسـاند که برای دسـتیابی به توسـعه پایدار و رشـد همه جانبه، راهی جز گسترش مطالعه و توجه به 
کتاب نیسـت و باید در مسـیر برنامه های اندیشـه مداری که بتواند به توسعه کتاب خوانی کمک کند 
گام برداشـت. برگـزاری 4 رویـداد ملـی ترویج کتاب خوانی انتخـاب پایتخت کتاب ایـران، انتخاب 
روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب، جام باشـگاه های کتاب خوانـی کودکان و نوجوانـان و انتخاب و 
تقدیر از مروجان کتاب خوانی همراه با رشد و استقبال قابل اعتنای باشگاه های کتاب خوانی کودک 
و نوجوان، نشان از موفقیت و توجه مردم و سازمان های فرهنگی کشور به این گونه اقدامات مشترک 
و جمعی دارد. اعالم آمادگی سازمان ها و نهاد هایی از قبیل سازمان زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی 
کشور، بسیج، سازمان فرهنگی و هنری و سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در مشارکت 
و توسـعه ایـن برنامه هـا نیز تائیـد دیگری بر این امر را نشـان می دهد. از گام دیگر این دفتر در راسـتای 
رشـد کیفی توسـعه و ترویج کتاب خوانی می تـوان به اقداماتی نظیر معرفـی کتاب های ممتاز کودک 
و نو جوان سال، برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان و تسهیل گران، توسعه و تقویت ارتباطات 
جمعـی گروه هـای کتاب خوانـی در فضـای مجازی بود. تقویـت نظام مندی برنامه هـای فعالیت های 
ترویج خوانی با تدوین شـیوه نامه و آئین نامه های تخصصی و تدوین شـاخص های ارزیابی و داروی 
اشـاره کرد. و از اقدامات مربوط به رشـد کمی نیز می توان افزایش تعداد روسـتاهای شـرکت کننده، 
تهیـه و تدویـن گزارش هـای کوتـاه از فعالیت هـای ترویـج کتاب خوانـی بـه زبـان خارجـی و ارائه در 
نمایشـگاه های کتاب خارجی و سـازمان هایبین المللی فرهنگی از قبیل یونسکو و یونیسف را نام برد. 
در واحـد آمـار و برنامه ریـزی مهم ترین اقدام ارائه طرح ایجاد سـامانه آمار و اطالعات معاونت بود که 
متأسفانه به دلیل ناهماهنگی های فنی و اداری علی رغم برگزاری جلسات متعدد با مدیران در حضور 
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دکتـر جـوادی موفقیتـی در اجرایی شـدن آن حاصل نشـد. امـا در همین بخش آمار، بـا بهره مندی از 
جـداول آمـاری و اطالعـات تهیه شـده از سـامانه های دفاتر و مؤسسـات گزارش هـای متعددی تولید 
شـود که از مهم ترین آن ها تهیه گزارش فعالیت های و برنامه ی دفاتر و مؤسسـات معاونت، بر اسـاس 
برنامه های 9 گانه وزیر بصورت فصلی را یادآور شد، در زمینه ی وظایف مربوط به برنامه ششم توسعه 
تهیـه گـزارش و بازنگری شـاخص های اختصاصـی ارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی، نهایی  سـازی 
آئیـن نامـه اجرایـی بنـد ج ماده 92 برنامه ششـم با حضـور و همـکاری مدیران بخش هـای مربوطه ی 
وزارت خانه های نیرو، نفت، کشـور، شـرکت پسـت ج.ا.ا و بخش فرهنگ و گردشـگری و ورزش، 
سـازمان برنامه و بودجه تا مرحله ارجاع به هیئت دولت، اقدام خوبی بود که در صورت اجرا می تواند 
برای صنعت نشـر ارمغان ماندگاری داشـته باشـد. تهیه و بازنگری اقالم و جداول آماری فعالیت های 
دفاتر و مؤسسـات تابعه معاونت برای سـامانه فرابر که بخش آماری فرهنگ و هنر سـامانه مرکز آمار 
ایـران را تغذیـه می کنـد؛ تهیـه گـزارش و بازنگری اقـالم آماری فعالیت هـای دفاتر و مؤسسـات تابعه 
معاونـت فرهنگـی در قالـب جداول معنـی داری که بـرای برنامه ریزی های مدیران دفاتر و مؤسسـات 
تابعـه معاونـت قابـل بهره برداری باشـد هـم از دیگر اقدامـات واحد امـار و برنامه ریزی ایـن دفتر بود. 
هم چنیـن ارزیابـی عملکـرد معاونـت و تدوین گزارش های کارشناسـی و برگزاری جلسـات متعدد با  
سـازمان امـور داری و اسـتخدامی کشـور و ارتقـای نمره ارزیابی از 61 در سـال 1397 بـه عدد 82 در 
سـال 1398 از دیگر اقدامات دفتر مطالعات اسـت. انجام مطالعات و گزارش های کارشناسـی بخش 
سـوم از فعالیت های این دفتر اسـت که در سـال 1398، انتشـار یک شماره »ماهنامه نقد و نظر فعاالن 
نشـر در حـوزه برنامه ریـزی معاونت امور فرهنگی«، »بررسـی سـرانۀ مطالعه در ایران مـرور مطالعات 
انجـام شـده« و 4 شـماره فصـل نامه »معاونت امـور فرهنگـی در خبرگزاری های داخلـی« بازنگری 
آئیـن نامـه اصالح یارانه های حوزه صنعت نشـر و ارائه نسـخه پیشـنهادی به سـازمان برنامـه و بودجه، 
تبییـن گـزارش کارشناسـی در موضوعات مختلف ، تبیین پیش نویس تفاهم نامه هـا، حضور فعال در 
شـوراهای مختلـف سیاسـت گـذاری و برنامه ریـزی معاونـت امور فرهنگی تالشـی بود کـه موضوع 

برنامه ریزی بیشـتر در بخش مدیریتی معاونت مورد توجه قرار داده شـود. 
الف: ترویج کتاب خوانی

اهداف و راهبردها و برنامه ها
 اهداف کلی)بلند مدت( : افزایش سرانه مطالعه

 اهـداف ویـژه )کوتـاه مـدت(:1. برنامه ریـزی مبتنـی بـر نیازهـا و ترویـج کتـاب و کتاب خوانـی؛ 
 2. توسـعه زیرسـاخت ها و فعالیت هـای ترویـج کتاب خوانـی در روسـتاها و آبادی هـای عشـایری؛ 
3. افزایـش همکاری ها و مشـارکت نهادهـای مردمی، مدنی و غیردولتی، دولتـی و عمومی در حوزه 
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ترویج کتاب خوانی 4. جذب امکانات و سرمایه های عمومی و خصوصی برای ترویج کتاب خوانی؛ 
5. ترویـج غیرمسـتقیم آینده نگـری و برنامه ریـزی در حـوزه ترویـج کتاب خوانـی؛ 6. حمایـت از 
ایده هـای نـو و ابتـکاری در حـوزه کتاب خوانـی؛ 7. تمرکززدایـی و توجه به برنامه ریـزی محلی برای 

ترویـج کتاب خوانـی؛ 8. طراحـی برنامه های جـذاب و مردم پسـند در حوزه کتاب.
مطالعات انجام شـده نشـان می دهد کتاب خوانی شـناخت افراد را افزایش می دهد، به این معنا که 
نگاه به زندگی را تغییر می دهد، خواسـته های فرد منطقی تر می شـود، بهتر می تواند مشـکالت را حل 
کنـد، یـا بـا آن ها کنـار بیاید، در نتیجه کمتـر و دیرتر دچار چالش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی 
می شود. کنشگر در هنگام مطالعه کتاب یک کنشگر یا مخاطب فعال است و احتمال سوژه شدگی 
کـم اسـت. در واقـع مطالعه کتاب با انگیزه گـذران اوقات فراغت، موجب افزایش سـالمت روانی و 

نشـاط اجتماعی و در نتیجه موجب کاهش آسـیب های اجتماعی می شود.
 کتاب خوانی با انگیزه گذران اوقات فراغت نیز تأثیر مستقیمی بر سالمت روانی و تأثیر غیرمستقیمی 
بر نشـاط اجتماعی دارد. اسـترس ها و فشـارهای روحی ناشـی از زندگی را کاهش می دهد به طورکلی 
کتاب خوانـی بـا هـر انگیزه ای باشـد به عنوان منشـی اسـت کـه در میـدان فرهنگی انجـام می گیرد و 
کسـانی کـه در ایـن میـدان قرار می گیرنـد کمتر به سـوی آسـیب های فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی 

می روند.
بر مبنای همین اسـتدالل و تبعیت از سیاسـت های کالن معاونت امور فرهنگی،  این دفتر به منظور 
توسـعه و ترویـج  کتاب خوانی در سراسـر کشـور بـه ویژه مناطق کم برخوردار و روسـتایی و حاشـیه 
شـهرها و همینطـور توسـعه و تقویت زیرسـاخت های صنعت نشـر کشـور مجموعـه ای از برنامه های 
ترویـج کتـاب خوانـی را برای اقشـار مختلف جامعه طراحـی و با همکاری تعداد زیـادی از نهادهای 

دولتـی ، غیردولتی و عمومـی اجرا می کند.
 این دفتر چهار برنامه ی تقدیر از مروجان کتاب، طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب، جشـنواره 
عشـایر و روسـتای دوسـتدار کتـاب و جشـنواره جـام باشـگاه های کتـاب و کتاب خوانـی کودک و 
نوجوان را پایه ریزی کرد. البته به این برنامه ها فعالیت های دیگری از قبیل دوشـنبه های کتاب خوانی، 
ویژه معرفی مهد کودک برتر در امر کتاب خوانی و جام باشـگاه های کتاب خوانی زندان های کشـور 

نیـز در طـی این مدت به آن ها اضافه شـد.
  برگزاری ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی

بـا توجـه بـه  موضـوع کتاب خوانـی و ضـرورت اقـدام پایـه ای در ایـن زمینـه »جشـنواره تقدیـر از 
مروجان کتاب خوانی« از سـال 1393 شـکل گرفت. جشـنواره با هدف شناسـایی، تشـویق و ترغیب 
افراد و گروه های فعال در حوزه کتاب خوانی و ترویج مطالعه، شـکل گرفته اسـت. این جشـنواره بر 
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خودجـوش بـودن فعالیت هـا و غیردولتی بـودن آن ها تاکید دارد و هدف اصلی خـود را رونق کتاب و 
مطالعه از طریق تشویق فعاالن مروج کتاب قرار داده است. جشنواره فعالیت خود را در دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی آغاز کرده اسـت. این جشـنواره با مشارکت 
تعـداد زیـادی از دسـتگاه های دولتـی، غیردولتـی و عمومـی از جملـه نهاد کتـاب خانه های عمومی 
کشـور، کتـاب خانـه ملی جمهوری اسـالمی ایـران، کانون هـای فرهنگی هنری مسـاجد و نهادهای 
تشـکل های مردمی مروج کتاب خوانی مانند انجمن کتابداری و اطالع رسـانی ایران، شـورای کتاب 
کودک، کانون توسـعه فرهنگی، مؤسسـه حامی، مؤسسـه جهک، انجمن سـیمرغ و ... جزء هسـته 

اصلی و شـکل دهندگان به این جشـنواره هسـتند .
 هدف:

جشـنواره تقدیـر از مروجـان کتاب خوانـی، جشـنواره ای مـردم نهـاد اسـت که با هدف شناسـایی، 
تشویق و ترغیب افراد و گروه هایی که در حوزه کتاب خوانی و ترویج مطالعه فعالیت می کنند توسط 
تشـکل های غیردولتی مرتبط با کتاب و با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی 

و همراهی و مشـارکت تعدادی از دسـتگاه های دولتی، غیردولتی برگزار می شـود.
بخش های جشنواره:

- بخـش گروه هـا و نهادهای غیردولتی :سـازمان های مردم نهـاد، واحدهای صنفی ( مانند: مراکز 
توانبخشـی، خیریه ها، نانوایی ها، مغازه داران، آرایشـگاه ها و ... )، بخش خصوصی و مراکز خدمات 
عمومی (مانند: بیمارسـتان ها، درمانگاه ها، آموزشـکده ها، مراکز تفریحی و ...)، فضاهای مجازی و 
مروجان الکترونیکی (مانند: فعاالن شبکه های اجتماعی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، مطبوعات، 

اپلیکیشن های کتاب خوانی، پادکست ها و ..
- بخش افراد: هر فردی که در زمینه ترویج کتاب خوانی فعالیت داوطلبانه داشته باشد می تواند در 
این بخش شرکت کند ( مانند: استادان دانشگاه و مراکز آموزشی، مادران، زنان خانه دار،کشاورزان، 
مروجان عشـایر، کارکنان بیمارسـتان ها )اعم از پزشـکان، پرسـتاران، بهیـاران و -(، راننـدگان، نانواها، 
معلمـان، دانـش آمـوزان، امامان جماعت،کتابـداران، مربیان مهـد کودک، هنرمندان، کتابفروشـان، 

نویسـندگان، مترجمان، قضات، کسبه، دانشجویان، بازنشسـتگان، کتابداران مدارس و ...
- بخـش بیـن الملل: گروه ها و افراد فارسـی زبـاِن مروج کتاب در خارج از کشـور،گروه ها و افراد 
خارجـِی فعـال مروج کتـاب در ایران، فعالیت های ترویج کتاب خوانی در کشـورهای فارسـی زبان یا 

دارای جمعیت های بزرگ فارسـی زبان
- بخش نگاه ویژه: مروجان سیار، مروجان در مناطق دوزبانه )زبان های بلوچی، ترکی، عربی، کردی 

و ...( و مروجان برای افراد با نیازهای ویژه )روشندالن، ناشنوایان، توان یابان جسمی و ذهنی و...(
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- بخـش نشـان اسـتمرار: افـراد یـا گروه هایـی کـه در دوره هـای گذشـته برگزیده یا شایسـته تقدیر 
شـده اند نمی توانند در بخش های دیگر شـرکت کنند. آن ها می توانند با ارائه گزارشـی از فعالیت های 

گذشـته و فعالیت هـای متفـاوت جـاری و طرح هـای نو در این بخش شـرکت کنند.
 شاخص های انتخاب:

تأثیر پایدار در گسترش کتاب خوانی میان مردم؛ خالقیت و نوآوری در برنامه ها و شیوه های اجرایی؛ 
اسـتفاده مناسـب از مشـارکت مـردم و چهره ها؛ اسـتفاده خالقانه و بهینـه از امکانـات و ظرفیت های 
عمومـی و مردمـی؛ قابلیت معرفی به سـایر مناطق به عنوان الگو؛ اثربخشـی فعالیت های کتاب خوانی 
در رفتارهای اجتماعی یا فعالیت های عمومی مردم؛ فعالیت به شـکل داوطلبانه)شـاخص ترجیحی(؛ 

فعالیت در قالب گروهی )شـاخص ترجیحی( 
شاخص های داوری:

شـورای برنامه ریـزی ایـن دوره از گروه هـا و افـراد برگزیـده سـال گذشـته و از متخصصـان ذیربـط 
تشـکیل شـد، که پس از ارزیابی و آسـیب شناسـی دوره های قبل، شـاخص های زیر را برای ارزیابی 

آثار رسـیده تعیین کردند:
تأثیـر پایـدار در گسـترش کتـاب خوانی میـان مردم؛ خالقیـت و نـوآوری در برنامه ها و شـیوه های 
اجرایـی؛ اسـتفاده مناسـب از مشـارکت مـردم و چهـره هـا؛ اسـتفاده خالقانـه و بهینـه از امکانـات و 
ظرفیت هـای عمومـی و مردمی؛ قابلیت معرفی به سـایر مناطق به عنوان الگو؛ اثربخشـی فعالیت های 
کتاب خوانی در رفتارهای اجتماعی یا فعالیت های عمومی مردم؛ فعالیت به شـکل داوطلبی،فعالیت 

در قالـب گروهی
 ترکیب هیئت داوری به گونه ای بود که همه گروه های غیردولتی و مردم نهاد و متخصصان مرتبط 

با هر یک از موضوعات در ارزیابی حضور داشتند و داوری همه جانبه نگری صورت پذیرفت.

     اسامی داوران مرحله دوم:
1. فرمهر منجزی 2.فرح حق نژاد 3.کیمیا امینی 4.فریبا اقدامی 5.محسن حاجی زین العابدینی

اسامی داواران مرحله نهایی:
 1. علـی کاشـفی خوانسـاری 2. مهرزاد دانش 3. سـید کاظـم حافظیان رضـوی 4. فاطمه پازوکی 

5. مجید رهبانی 6. فرمهر منجزی 7. ابوالفضل هاشمی 8.هادی آشتیانی
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جدول 1-4: نتایج ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی  - سال 1398

برگزیدهشایسته تقدیرتعداد شرکت کنندگانبخش

۱۸۳۳۱گروه ها و نهادها

۱۱۶۲۱افراد
-۲۸۱استمرار

نگاه ویژه

۴۸۱۱مروجان سیار

۶۳۱۱مروجان دو زبانه

۱-۳۴توانیابان
۴۶۱۱معلمان

-۲۳۱دانش آموزان
۳۹۱۱اصناف و مشاغل

۱-۲۷کتابفروشان

۵۲۱۱مروجان الکترونیکی و فضای مجازی

۱۴۱۱پژوهشگران
۲۴۶۲۱کتابداران

۲۹۳۲امامان جماعت
--۳۲مهدکودک ها

۱-۷بین الملل

۹۸۷۱۸۱۴مجموع

جدول 2-4: ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی در یک نگاه- سال 1398

تعدادعنوان قلم آمارینام جشنواره

جشنواره تقدیر از مروجان 
کتاب خوانی

۹۸۷تعداد آثار بررسی شده

۱۴تعداد آثار برگزیده

۱۸تعداد آثار شایسته تقدیر

تعداد داوران

بخش دولتی
0زن
۴مرد

بخش خصوصی
۵زن
۳مرد

۴00,000,000مبلغ به ریالحمایت مالی
چهارصد میلیون ریال
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جدول 3-4: اسامی برگزیدگان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی - سال 1398

استان و شهرناممقامبخش

بخش گروه ها و 
نهادهای غیردولتی

تور کتاب شیرازشایسته تقدیر
صبا سعدین خرم - زهرا حقیقت دوست

فارس
شیراز

مؤسسه فرهنگی هنری همیاری آیندگان مهرشایسته تقدیر
زهرا بشیری 

مازندران
 ساری 

شایسته تقدیر
مجتمع آموزشی فرهنگی دخترانه ابتدایی 

سما
ریحانه تدین 

خراسان رضوی نیشابور 

طرح بامداد کتابخانه هابرگزیده
شهال افتخاری 

تهران
 تهران 

بخش افراد

بوشهر- بوشهراسما خواجه زادهشایسته تقدیر

فریده قاسمیبرگزیده
ایستگاه مطالعه ساحلی برای بانوان

هرمزگان
 کنگ 

برگزیده
نسیم یوسفی

مؤسسه تسکین برای کودکان سرطانی و 
خانواده های نیازمند

آذربایجان شرقی
تبریز

شایسته تقدیربخش استمرار
اکرم عطاییان

فعالیت در حوزه کتاب در کتابفروشی های 
مستقل و کتاب خوانی برای خانواده ها

خراسان رضوی
تربت حیریه

بخش نگاه ویژه 
مروجان سیار

شایسته تقدیر
مهران محمدپور

تولید پادکست و صوتی کتاب ها و ترویچ 
کتاب خوانی برای کودکان بیمارستان ها

خراسان رضوی
قوچان

برگزیده
محمدرضا آمیان

ورزشکار دوچرخه سوار کتاب برای آتش 
نشان ها

بوشهر
بوشهر

بخش نگاه ویژه 
مروجان
دو زبانه

صمد رهبریارشایسته تقدیر
حضور در مناطق محروم و روستاهای استان

گیالن
رشت

برگزیده
سمیه میهن خواه

ترویج کتاب خوانی در روستاهای کم 
برخوردار جنوب بلوچستان

سیستان بلوچستان

بخش نگاه
نیره سادات عبدالهی مقدمبرگزیدهویژه توان یابان 

مؤسسه فرهنگی هنری طیف مهربان
تهران
 تهران
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ادامه جدول 3-4: اسامی برگزیدگان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی - سال 1398
استان و شهرناممقامبخش

بخش معلمان

شایسته تقدیر
فاطمه رحمانی

 ترویج کتاب خوانی در مدرسه و
اوقات آزاد برای دانش آموزان و خانواده ها

قزوین
تاکستان

برگزیده
لیال صالحی

فعالیت در کالس و وقت آزاد برای خانواده ها
و دانش آموزان و به ویژه دانش آموزان با نیازهای خاص

آذربایجان غربی
 بوکان

بهار دهقانزادهشایسته تقدیربخش دانش آموزان 
وقت آزاد اهدا کتاب دعوت از دوستان برای میهمانی های کتاب خوانی

یزد
یزد

بخش اصناف
مشاغل

منصور خانیشایسته تقدیر
آژاکتاب تاکسی آژانس مروج کتاب

تهران
 تهران

مهران بقاییبرگزیده
عینک فروشی مروج کتاب در مغازه خود 

خوزستان
اهواز

شهرام شکوریبرگزیدهبخش کتابفروشان
فعالیت کتاب خوانی در کتابفروشی و اهدا و امانت کتاب

تهران
تهران

بخش مروجان 
الکترونیکی و

فضای مجازی 

مهتاب دمیرچیشایسته تقدیر
خبرنگار حوزه کتاب و دانش و فناوری

مازندران 
ساری

مائده اسدالهیبرگزیده
فعالیت کتاب خوانی در اینستاگرام و فضای مجازی

تهران
تهران

آمنه فقیری از افغانستان برگزیدهبخش بین الملل
تالش برای کتاب خوانی کودکان مهاجر افغان در ایران 

تهران
روستای محمودآباد

بخش پژوهشگران

معصومه سعادتشایسته تقدیر
تهرانپژوهش پایان نامه در حوزه کتاب خوانی و ترویج

زهرا سکریبرگزیده
فعالیت برای کتابخانه های زندانیان و خانواده های آنان

خوزستان
اهواز
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ادامه جدول 3-4: اسامی برگزیدگان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی - سال 1398
استان و شهرناممقامبخش

بخش کتابداران

زهرا اسدی جمنانیشایسته تقدیر
تالش برای کتابخوان کردن خانواده ها و جذب افراد

مازندران
ساری

سکینه بهرامی نسبشایسته تقدیر
تالش برای کتابخوان کردن خانواده ها

سمنان
شاهرود

محمد فالحبرگزیده
کتابخانه عمومی جذب افراد مختلف به کتابخانه

کردستان
دیواندره

بخش امامان جماعت 
و کانون های فرهنگی 

هنری مساجد

سیستان و بلوچستانابوالفضل دلمراد زهیشایسته تقدیر
کزور

یزد - یزدمظفر ساالریشایسته تقدیر
مازندران - قائمشهررجب نعمتی قراءشایسته تقدیر

خراسان رضوی مشهدعلی اکبر روحی گل خطمیبرگزیده
مرکزی - دلیجانمحمد رحیمی برگزیده

جدول 4-4: مقایسه آثار رسیده به جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی 
آثار رسیدهسال

۱۳۹۳۹۸
۱۳۹۴۴۹۷
۱۳۹۵۷۵۴
۱۳۹۶۷۹۲
۱۳۹۷۹۱۷
۱۳۹۸۹۸۷

نقشه 1-4: پراکندگی جغرافیایی برگزیدگان 
ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی
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ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران
معاونـت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی طرح « انتخـاب و معرفی پایتخت کتاب 
ایران » را با هدف توسـعه فرهنگی و ترویج کتاب خوانی از طریق حمایت از برنامه ها و پیشـنهادهای 
نـو و ابتـکاری، اثربخـش و پایـدار برگزار می کنـد« پایتخت کتاب ایران« عنوانی اسـت که هر سـال 
بـه یـک شـهر شـرکت کننده کـه بر اسـاس نظر هیئـت داوران، بهتریـن برنامـه را بـرای ترویج کتاب 
خوانـی ارائه کرده باشـند، اعطا می شـود. این طرح با مشـارکت برخی از نهادهـای دولتی و غیردولتی 
از جملـه کمیسـیون ملـی یونسـکو، سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور، سـازمان اسـناد و 
کتابخانـه ملـی ایران، نهاد کتابخانه های عمومی کشـور، انجمـن کتابداری و اطالع رسـانی، اتحادیه 
ناشـران و کتابفروشـان تهران، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، تشکل های نشر، و دیگر نهادها و 
سـازمان های فعال و عالقه مند در این زمینه اجرا می شـود. شـهر منتخب عالوه بر لوح تقدیر مقامات 

عالی رتبـه کشـوری، مجموعه ای از تسـهیالت، اعتبارات و منابع فرهنگـی دریافت می کنند.
پایتخت کتاب جهان از سـال ۲00۱ میالدی به این سـو هر سـاله از سـوی سازمان یونسکو به شهری 
داده می شـود که در جهت تقویت جایگاه کتاب و خواندن آن کوشـش شـایانی کرده  باشـد. هدف 
یونسـکو این اسـت تا از این طریق در آن سـال به اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط با کتاب بپردازد و 
از ایـن راه شـوق مطالعـه را در مردم ایجاد کند. این انتخاب هیچ جایـزه مالی را برای برگزیده آن دربر 

ندارد؛ بلکه تصدیق بهترین برنامه اختصاص داده شـده به کتاب و کتاب خوانی اسـت.
پایتخـت کتـاب ایران عنوان طرحی اسـت که بر مبنای آن هرسـال شـهری به عنـوان پایتخت کتاب 
ایـران انتخـاب می شـود. بخش هایـی از این طـرح از پایتخت جهانی کتاب الگوبرداری شـده اسـت 
اما ازنظر سـاختار اجرایی همخوانی های زیادی با شـرایط فعالیت فرهنگی در ایران پیدا کرده اسـت. 
نخسـتین دوره ی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در سـال 1393 به پیشنهاد، طراحی و مدیریت 

دفتـر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی برگزار شـد. 
در پنج دوره برگزاری این برنامه به ترتیب شهرهای اهواز )1394(، نیشابور )1395(، بوشهر )1396(، 
کاشان )1397( و یزد )1398( توانسته اند عنوان »پایتخت کتاب ایران« را کسب کنند. شهر انتخاب 
شـده ملـزم بـه ارائـه گزارش هـای دوره ای منظمی از پیشـرفت برنامه های ارائه شـده بـه دبیرخانه طرح 
انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران است. اگر شهر انتخاب شده تا پاییز آن سال بر اساس برنامه ها 
و جدول زمان بندی ارائه شـده فعالیت قابل توجهی نداشـته باشـد، احتمال تجدید نظر و پس گرفتن 

عنوان پایتخت کتاب براسـاس رأی هیئت داوران وجود خواهد داشـت. 
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اهداف کلی :
  کمک به توسعه پایدار، فرهنگی و اجتماع  محور شهرها 

   انسجام بخشی به فعالیت های فرهنگی در شهرها با محوریت کتاب و کتاب خوانی
  کشـف، جذب، سـاماندهی و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محلی و بومی برای ترویج 

کتاب خوانی 
  تقویت برنامه ریزی و نگاه به آینده

اعضای شورای برنامه ریزی در استان ها: 
فرماندار شهر)رئیس شورا(، شهردار )نائب ریس شورا(، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی )دبیر شورا(، 
امام جمعه شهر یا یک نفر به نمایندگی ایشان، رئیس شورای شهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی، مسئول 
یا نماینده واحد صداوسـیما، رئیس واحد سـازمان تبلیغات اسـالمی در شـهر، رئیس اداره آموزش وپرورش، 
مدیـر سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی اسـتان )برای مراکز اسـتان ها(، مدیـر کانون پرورش فکـری کودکان و 
نوجوانان، نمایندگان تشـکل های غیردولتی نشـر، نماینده تشـکل های غیردولتی اهل قلم و انجمن های ادبی 
شـهر، نماینـده انجمن مرکـزی اولیا و مربیان، نماینده کتاب فروشـان، رئیس انجمـن کتابخانه های عمومی 
شهرسـتان، صاحبان صنایع، کارخانه ها و مؤسسـات بزرگ تجاری، سـمن ها و نهادهای داوطلبانه غیردولتی 
فعال در حوزه کتاب خوانی، نماینده دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، نماینده تیم ها و گروه های ورزشی و 

هنری، کارشناسان متخصص رشته های مرتبط
تبصـره1: اعضای شـورا براسـاس مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین می شـود، امـا در هرصورت حضور 

نمایندگان تشـکل های نشـر و قلم و کتابفروشـان ضروری است.
تبصره2: پیشـنهاد می شـود در تدوین برنامه شهر از مشـورت های نخبگان، روحانیون )به خصوص امامان 
جمعه(، اسـتادان دانشـگاه و مدیران دسـتگاه های دولتی ذی ربط بهره گرفته شده و پشتیبانی آنان نیز جلب 

شود. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر، رابط با دبیرخانه مرکزی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران 

است.
برنامه تدوین شده ضمن معرفی مجموعه فعالیت های فرهنگی ترویجی درزمینه کتاب خوانی از مشارکت 
همه اجزای صنعت نشر )پدیدآورندگان، ناشران، کتاب فروشان، کتابداران(، مشارکت سازمان های دولتی و 
غیردولتی مرتبط با کتاب خوانی، حضور فعال هنرمندان، مفاخر و مشاهیر و طیف گسترده مخاطبان ازجمله 

زنان و کودکان و نوجوانان بهره مند باشد.
با اعالم فراخوان ارسـال آثار شـهرهای متقاضی شـرکت در این طرح، 171 شهر آثار و مستندات خود را به 
دبیرخانه مرکزی ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ارسال کردند.کیفیت آثار ارسالی در این دوره نسبت به دوره های گذشته از رشد قابل توجهی 
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برخـوردار بـود به گونـه ای کـه داوران مراحل اولیه این طرح برخالف روال سـال های گذشـته که 20 شـهر را 
به عنـوان شـهرهای راه یافتـه به مرحله نیمه نهایی انتخـاب می کردند در این دوره 38 شـهر را بـرای این مرحله 
انتخـاب و بـه دبیرخانـه معرفی کردند که پس از داوری در مرحله نیمه نهایی پنج شـهر، اوز، بم، شـهر ری، 

شـیراز و رفسنجان به مرحله نهایی این رویداد راه یافتند. 
دفتر مطالعات به منظور ارتقا کیفیت اجرا و داوری مقدمات زیر را نیز به انجام رسانید: 

برگزاری چهار جلسـه شـورای برنامه ریزی ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران؛ برگزاری 
جلسـه مجمـع عمومـی بـا حضور اعضای شـبکه شـهر های دوسـتدار کتـاب در شـیراز، برگزار ی نشسـت 
هم اندیشـی شـبکه شـهرهای دوسـتدار کتاب با حضور دکتر محسـن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی اصغر 
سـیدآبادی مشـاور وزیـر و مدیـر کل دفتر طـرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، ابراهیم حیدری 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی و شـهرداران و روسـای ادارات شـهرهای عضو شـورای 
هماهنگی شـهرهای دوسـتدار کتاب در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشـور، بازدید 16 تن از مدیران 
کشـوری و اسـتانی و معاونیـن، علـی اصغر سـید آبـادی مشـاور وزیر فرهنـگ، ابراهیم حیـدری مدیر کل 
دفتـر مطالعات فرهنگی؛ مهدی حشـمتی معـاون ترویج کتاب خوانی این دفتـر، دکتر عبدالهی رئیس مرکز 
مطالعات برنامه ریزی شـهری و روسـتایی وزارت کشـور، اسماعیل زیارتی مدیر دفتر برنامه ریزی و مدیریت 
توسـعه روسـتایی سـازمان شـهرداری و دهیاری ها، مهندس برزگر معاون دفتر فرهنگی و اجتماعی معاونت 
توسـعه روسـتایی و مناطق محروم دفتر ریاست جمهوری، سـعادتی معاون امور فرهنگی کتابخانه های ستاد 
عالـی کانـون فرهنگی هنری مسـاجد، دکتر منوچهری مدیـرکل نهاد کتابخانه های عمومی اسـتان فارس و 
کارشناسـان همراه و مهدی امید بخش معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان فارس به 
اتفاق رئیس کمیسـیون فرهنگی مجلس و فرماندار، از برنامه هایی که در راسـتای ترویج کتاب خوانی در۲۹ 

آذر ماه در شـهر اوز اسـتان فارس.

 پس از ارزیابی و داوری هیئت داوران، از میان پنج شهر اوز، بم، شهرری، شیراز و رفسنجان، شهر 
شـیراز به عنوان ششـمین پایتخت کتاب ایران در سـال 1398 انتخاب شد و شهرهای اوز، بم، شهرری 
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و رفسـنجان، به عنوان شـهرهای خالق کتاب خوانی ایران معرفی شدند. 
نمودار1-4: تعداد شهرهای شرکت کننده در ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران به تفکیک استان - سال 1398

جدول 5-4: شهر های شرکت کننده در ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران - سال 1398
شهر استان ردیف 

ارومیهآذربایجان غربی۱
شهرضااصفهان۲
۳

آذربایجان شرقی
تبریز

میاندوآب۴
۵

بوشهر

گناوه
کاکی۶
برازجان۷
کنگان۸
خورموج۹
شهرریتهران۱0

سربیشهخراسان جنوبی۱۱
سبزوارخراسان رضوی۱۲
بجنوردخراسان شمالی۱۳
۱۴

خوزستان
دزفول

رامهرمز۱۵
۱۶

فارس

مرودشت
جهرم۱۷
فسا۱۸
شیراز۱۹
اوز۲0
اردکان سپیدان۲۱
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ادامه جدول 5-4: شهر های شرکت کننده در ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران - سال 1398

شهر استان ردیف 
۲۲

کرمان
بم

رفسنجان۲۳
اسالم آباد غربکرمانشاه۲۴
الهیجانگیالن۲۵
۲۶

لرستان
کوه دشت

خرم آباد۲۷
۲۸

مازندران

بهشهر
آمل۲۹
ساری۳0
بابل۳۱
۳۲

هرمزگان
بندرعباس

بندرلنگه۳۳
سیریک۳۴
همدانهمدان۳۵
۳۶

یزد
تفت

اردکان۳۷
اشکذر۳۸

اسامی داوران مرحله نیمه نهایی
هـادی آشـتیانی مدیـرکل امـور فرهنگـی نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور، اسـماعیل زیارتـی 
مدیـرکل دفتـر برنامه ریزی و مدیریت توسـعه روسـتایی سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای وزارت 
کشـور، مجیدعبدالهی رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شـهری و روسـتایی سـازمان شـهرداری ها و 
دهیاری های کشـور، محمود آموزگار نائب رئیس اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان تهران، هانیه گرایئلی 
مشـاور رئیـس و مدیـرکل حوزه ریاسـت و روابط عمومی سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی جمهوری 
اسالمی ایران، نیکنام حسینی پور مدیرعامل محترم مؤسسه خانه کتاب، فریبرزخسروی رئیس محترم 
هیئـت مدیـره انجمـن کتابداری و اطالع رسـانی، دکتر عبدالمهدی مسـتکین مشـاور فرهنگی گروه 
ملی یونسـکو، میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شهر کاشـان، سعید سعادتی معاون 
امور فرهنگی کتابخانه های سـتاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مسـجد کشـور، ابراهیم حیدری 
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرششمین برنامه 

انتخـاب و معرفی پایتخـت کتاب ایران
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اسامی داوران مرحله نهایی
محسـن جـوادی معـاون محتـرم امور فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، مهـدی جمالی 
نژاد، معاون محترم عمرانی وزیر کشـور و رئیس سـازمان شـهرداریها و دهیاریهای کشور، علی اصغر 
سیدآباد ی مشاور محترم وزیر در امور برنامه ریزی، علیرضا مختار پودبیر کل محترم نهاد کتابخانه های 
عمومـی کشـور، فریدون عموزاده خلیلی رئیس هیئت مدیره انجمن نویسـندگان کـودک و نوجوان، 
حجـت االسـالم و المسـلمین دکتـر حبیـب اللـه ارزانی مشـاور وزیـر و رئیس سـتاد عالـی کانونهای 
فرهنگی و هنری مسـاجد کشـور، محمود آموزگار نائب رئیس اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان تهران، 
اشـرف بروجردی رئیس سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی جمهوری اسـالمی ایران، سّید محمد بهشتی 
پژوهشگر، حجتالله ایوبی دبیر کل گروه ملی یونسکو، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها و 

مجید جوادیان زاده مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان یزد، فریبرزخسـروی
رئیـس محتـرم هیئـت مدیـره انجمـن کتابـداری و اطالع رسـانی ، ابراهیم حیـدری مدیـرکل دفتر 
مطالعـات و برنـا مه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و دبیرششـمین برنامه انتخاب و 

معرفـی پایتخت کتـاب ایران
 بـه دلیـل ارائـه برنامه هـای مشـارکت جویانه و مردمـی، اسـتفاده از ظرفیت هـای بومـی در تدویـن 
برنامه هـای ویـژۀ پایتخت کتاب ایران، لوح تقدیر کمیسـیون ملی یونسـکو و لوح تقدیر وزیر فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی همراه با تسهیالت مناسب برای تأسیس، نو سـازی و تجهیز کتابفروشی ها، و مراکز 
توزیـع کتـاب و حمایـت از طرح هـای برگزیـده ترویـج کتاب خوانـی بـه شـهرهای خالق اهدا شـد. 
هم چنیـن بـه دلیـل اسـتمرار در اجرای مناسـب برنامه های سـال های گذشـته، راه انـدازی پویش های 
اجتماعـی در قالـب گروه های مردمی برای ترویج کتاب، تدویـن و ارائه برنامه های نوآورانه، و خالق 
و اسـتفاده از ظرفیت هـای فرهنگـی و بخـش خصوصی در جهت گسـترش کتـاب و کتاب خوانی، 
تشـکل های مردمـی، صنایـع و مراکز ورزشـی و فرهنگی لوح افتخار وزرای محترم کشـور و فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی و لوح تقدیر کمیسـیون ملی یونسـکو، تسـهیالت مناسـب برای تأسـیس، نو سازی 
و تجهیـز کتابفروشـی ها و مراکـز توزیـع و حمایت از طرح هـای برگزیده ترویج کتاب خوانـی، و 300 
میلیون ریال جایزه نقدی به همراه 520 میلیون ریال حواله کتاب به مدیرکل محترم فرهنگ و ارشـاد 
اسالمی، شهردار محترم، و مدیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی به نمایندگی ازمردم فرهیخته 

و کتاب دوسـت شـهر تاریخی شـیراز به عنوان ششـمین پایتخت کتاب ایران اهدا شـد.
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب 

معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به منظور گسـترش عدالـت فرهنگی در 
سراسـر کشـور و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و طرح های ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب خوانی 
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و جلب توجه سـازمان ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، » جشـنواره روسـتاها و عشـایر 
دوسـتدار کتاب « را در سـطح روسـتاها و عشایر سراسـر کشور برگزار می کند.

مجموعه فعالیت های فرهنگی- ترویجی مرتبط با کتاب خوانی که با مشارکت های مردمی، نهادها 
و سـازمان های فعال در میان روسـتائیان و عشـایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامه ریزی شده 

است، می تواند نامزد شرکت در جشنواره این باشد. 
 جشـنواره روسـتاها و عشایر دوستدار کتاب، رویدادی است که هرسال با همکاری مجموعه ای از 
دستگاه های دولتی و غیردولتی اجرا می شود. بر این اساس هرسال۱0 روستا یا آبادی عشایری به عنوان 
روسـتاها و عشـایر دوستدار کتاب معرفی می شوند. برای شرکت در این جشنواره، روستاها باید ضمن 
معرفـی ویژگی هـای خـاص فرهنگـی و اجتماعی روسـتا، مجموعه فعالیت هـا، طرح هـا و برنامه های 
اجرایـی خـود را بـرای تقویت زیرسـاخت های کتاب خوانی و ترویج عمومی کتاب در روسـتا معرفی 
کنند.این جشـنواره با هدف گسـترش عدالت و ترویج کتاب خوانی در سراسـر کشـور از سـال 1393 
بـه پیشـنهاد و مدیریـت دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگـی آغاز به کار کرد و تاکنون پنـج دوره از 

آن برگزار شـده است.
اهداف

  توسعه زیرساخت ها و فعالیت های ترویج کتاب خوانی در روستاها و آبادی های عشایری
  افزایش همکاری ها و مشارکت نهادهای مردمی، مدنی و غیردولتی، دولتی و عمومی در حوزه 

ترویج کتاب خوانی
  ترویج غیرمستقیم آینده نگری و برنامه ریزی در حوزه ترویج کتاب خوانی

  حمایت از ایده های نو و ابتکاری در حوزه کتاب خوانی
  تمرکز زدایی و توجه به برنامه ریزی محلی برای ترویج کتاب خوانی

  طراحی برنامه های جذاب و مردم پسند در حوزه کتاب.
ششـمین جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب ایران از ابتدای تیرماه با اعالم فراخوان آن از 
سـوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و سـتاد هماهنگی شـهرها و روسـتاهای دوسـتدار کتاب 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تمامی نهادها و سازمان های ذی ربط ازجمله 
نهادهـا و سـازمان های دولتـی و غیردولتی همچـون نهاد کتابخانه های عمومی کشـور، دفتر فرهنگی 
و اجتماعی معاونت توسـعه روسـتایی و مناطق محروم ریاسـت جمهوری، سـازمان اسـناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسـالمی، سـازمان شـهرداری ها و دهیاری ها، سـتاد عالی کانون های فرهنگی و هنری 
مسـاجد کشور، خانه کتاب، کمیسیون ملی یونسکو، انجمن نویسـندگان کودک و نوجوان، اتحادیه 
ناشـران و کتاب فروشـان تهران، انجمن کتابداری و اطالع رسـانی ایران و شـبکه شـهرهای دوسـتدار 
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کتـاب و بخـش خصوصی و فعاالن فرهنگی و تشـکل های مردم نهاد شـروع به کارکرد. 
به منظور گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و طرح های 
ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب خوانی و جلب توجه سازمان ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب، 
مجموعـه فعالیت هـای فرهنگی ترویجی مرتبط با کتاب خوانی که با مشـارکت های مردمی، نهادها و 
سـازمان های فعال در میان روسـتائیان و عشـایر اجرا شـده یا برای اجرا در سـال آینده برنامه ریزی شده 
اسـت، می تواند نامزد شـرکت در جشنواره باشد. در هر برنامه، اعم از اجرا شده یا پیش بینی شده، باید 

اهداف، شـیوه اجرا، نهادهای مشـارکت کننده و نحوه تأمین بودجه آن مشخص شود. 
برای شـرکت در این جشـنواره، ضروری است مجموعه فعالیت ها، برنامه ها، مدارک و مستندات با 
امضای دهیار، رئیس شـورای اسـالمی، و مسـئول کتابخانه یا متولی طرح های کتاب خوانی، به همراه 
برگه های تکمیل شـده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره مسـتقر در ادارات کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی 

اسـتان ها یا به صورت مسـتقیم به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسـال شود.
هیئـت داوران جشـنواره از میـان نامـزدان نهایـی، ۱0 روسـتا یـا گـروه عشـایری برگزیـده را به عنـوان 
»دوستدار کتاب« معرفی خواهد کرد. روستاهاو عشایر برگزیده در مراسمی با حضور شخصیت های 
فرهنگی و سیاسـی کشـور در تهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. در اسـتان ها نیز به نحو مقتضی 

از روسـتاها و عشـایر برگزیده تقدیر به عمـل خواهد آمد.
از سـال 1393 و در طول پنج دوره از برگزاری این جشـنواره، هر سـاله ده روسـتا و گروه عشایری به 
عنوان روستاها و عشایر دوستدار کتاب برگزیده شده و یک روستا به عنوان برگزیدۀ برگزیده ها موفق 

به دریافت جایزه اسـتمرار شده است. 
برنامه های ارسالی می تواند شامل مجموعه فعالیت های زیر باشد:

اقدامات زیربنایی شامل تأسیس نهادهای مرتبط به کتاب خوانی ازجمله کتابخانه، واگذاری زمین، 
تأمین تجهیزات و امکانات زیربنایی

فعالیت های ترویجی شـامل برگزاری مسـابقات، جشنواره ها، نمایشگاه ها، و هر فعالیتی که به نحو 
مبتکرانـه و خالقانه ای به ترویج کتاب و کتاب خوانی بیانجامد.

شاخص های انتخاب
- متناسب با نیازهای محلی، آیین های بومی و ارزش های دینی و ملی باشد.

- تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتاب خوانی داشته باشد.
- از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحدهای اجرایی روستا و عشایربرخوردار باشد.

- پوشـش جمعیتی مناسـب داشـته باشـدو به خصوص زنان، کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار 
دهد.
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- قابلیت الگوبرداری و اجرا در سایر مناطق را داشته باشد.
- از تازگی و کیفیت در محتوا و شیوه اجرا برخوردار باشد.

اقدامـات مقدماتـی اجرای جشـنواره شـامل: اعـزام دو نویسـنده برای آمـوزش مربیان به ده اسـتان 
مورد نظر، برگزاری جلسـه شـورای هماهنگی شهرهای دوسـتدار کتاب با حضور آقایان دکتر جمالی 
نژاد رئیس سـازمان دهیاری ها و شـهرداری ها، دکتر جوادی و اعضای شـورا، برنامه ریزی برای ترویج 
کتاب خوانی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، برگزاری مجمع عمومی شبکه روستاهای دوستدار 
کتـاب بـا حضـور آقایان دکتر جـوادی، ارزانـی، دکتر عبداللهـی، مختارپور و ... -برگزاری نشسـت 

شورای هماهنگی روسـتاهای دوستدار کتاب
   راه اندازی پویش اهدای کتاب به مناطق روستایی

   نشست بخشداران، دهیاران، شهرداران و شوراهای اسالمی روستاهای جنوب کرمان با موضوع 
فعالیت های ترویجی کتاب خوانی

   برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی کتاب خوانی برای معلمان )جدید(
   برنامه ریزی و برگزاری کارگاه برنامه ریزی فرهنگی برای معاونین وکارشناسان ادارات کل ارشاد 

استان هادرحوزه کتاب 
   برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی با موضوع برنامه ریزی فرهنگی با حضور معاونین فرهنگی همه 

استان ها در یزد
   برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی فرهنگی دراستان البرز

   نشست فعاالن حوزه ترویج کتاب خوانی جنوب کرمان
   اقدامات انجام شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عالوه بر این ها در ابتدای سـال به منظور تشـویق و معرفی هر چه بیشتر فرهنگ ترویج کتاب خوانی 
در روسـتا ها و تحقق اهداف برنامه جشـنواره، جلسـه مجمع عمومی با حضور اعضای شبکه روستاها 
و عشـایر برگزیده جشـنواره سال برگزار و نمایندگان 27 روستا از روستاهای برگزیده جشنواره روستاها 
و عشایر دوستدار کتاب، از 18 استان به حضور در غرفه های ویژه صنایع فرهنگی روستاهای منتخب 
در نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران دعوت و نسـبت به خدمات پشـتیبانی و اسـکان و پذیرایی آنان، 
برگـزاری روز یـزد پایتخـت کتاب ایران در نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران، حضور شـبکه مروجان 
کتاب خوانی برای جمع آوری کمک های فرهنگی به سـیل زدگان در سـی و دومین نمایشگاه کتاب 
تهـران، ارسـال اقـالم فرهنگی برای مناطق سـیل زده اسـتان های گلسـتان، لرسـتان و خوزسـتان برای 
تجهیز کتابخانه های مناطق آسـیب دیده از سـیل، رونمایی از پروفایل نویسـندگان ایرانی در نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهـران اقدام کرد.
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 بازدید مفام عالی وزارت و بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از غرفه روستاهای دوستدار کتاب 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

در ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران از مجموع1419 اثر ارسالی به دبیرخانه 
مرکـزی، پـس از داوری اولیـه 60 اثـر بـه داوری نهایـی این جشـنواره راه یافتند. از 60 روسـتا و منطقه 
عشـایری راه یافته به مرحله نهایی این جشـنواره 6 روسـتا و منطقه عشـایری در بخش اسـتمرار حضور 
داشـتند و روسـتای پـوده از توابـع شهرسـتان دهاقان اسـتان اصفهان به عنـوان برگزیده بخش اسـتمرار 
انتخاب شـد. از 54 روسـتا و منطقه عشـایری حاضر در مرحله نهایی، 10 روسـتا به عنوان روسـتاهای 

برگزیده و 10 روسـتا به عنوان روسـتاهای تقدیری انتخاب شـدند.
داوران مرحله نهایی

هـادی آشـتیانی مدیـرکل امـور فرهنگـی نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور، اسـماعیل زیارتـی 
مدیـرکل دفتـر برنامه ریزی و مدیریت توسـعه روسـتایی سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای وزارت 
کشـور، مجیدعبدالهی رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شـهری و روسـتایی سـازمان شـهرداری ها و 
دهیاری های کشـور، محمود آموزگار نائب رئیس اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان تهران، هانیه گرایئلی 
مشـاور رئیـس و مدیـرکل حوزه ریاسـت و روابط عمومی سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی جمهوری 
اسالمی ایران، سعید صوفی رئیس شبکه روستاهای دوستدار کتاب، رضا برزگر معاون دفتر فرهنگی 
و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، روح الله منوچهری مدیر کل 
اداره کتابخانه های عمومی اسـتان فارس، عبدالحکیم بهار عضو شـبکه روسـتاهای دوستدار کتاب، 
سـعید سـعادتی معاون امور فرهنگی هنری سـتاد عالی کانون فرهنگی و هنری مسـاجد کشـور، سید 

کاظم حافظیان رضوی ، عبدالمهدی مسـتکین مشـاور فرهنگی گروه ملی یونسـکو
بـه دلیل فعالیت های گسـترده ، ابتـکاری و مردمی در ترویج کتاب خوانی ، لـوح تقدیر وزیر محترم 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به همراه مبلغ ۱00 میلیون ریال حواله کتاب و مبلغ 100 میلیون ریال جایزه 
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نقدی از طرف معاونت امور فرهنگی، مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی از سوی نهاد کتابخانه های 
عمومی ، مبلغ 100 میلیون ریال از سـوی سـازمان  شـهرداری ها و دهیاری های کشور ، مبلغ 100 میلیون 
ریـال کانـون عالـی فرهنگی هنری مسـاجد ، حمایـت از دو طـرح کارآفرینی فرهنگی تا سـقف ۲00 
میلیـون ریـال وام کـم بهره از سـوی معاونت توسـعه روسـتایی نهاد ریاسـت جمهوری به روسـتاهای 
برگزیـده اهـدا شـد.هم چنین لـوح تقدیـر جشـنواره به همـراه ۱00 میلیـون ریـال حواله کتـاب اهدا به 

روسـتاهای تقدیری اهدا شد.
 جدول 6-4: میزان مشارکت در چهارمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران 

و ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به تفکیک استان  - سال 1398

نام استان

انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایرانروستاها و عشایر دوستدار کتاب

تعداد روستاهای 
شرکت کننده

تعداد فعالیت های 
انجام شده

تعداد برنامه های
پیش بینی شده

تعداد شهر های 
شرکت کننده

تعداد 
فعالیت های 

انجام شده در 
سال گذشته

تعداد برنامه های
پیش بینی شده

۹۵۲۲۴۶آذربایجان شرقی

۱۹۵۴۱۴۹آذربایجان غربی

۴۴۱۸۵۴۳اردبیل

۴۳۱0۸۴۵۴اصفهان

۱۴۴۷۵0۷البرز

۵۲۱۱۱۱۱۲ایالم

۱0۹۲۲۴۹۱۶بوشهر
۹۲۱۶۷۸۵۱۳تهران

چهارمحال و 
۱۸۲۸۱۸۴بختیاری

۱۲۷۳۴۱۱۲۳۵خراسان جنوبی

۳۶۶۷۷۲۴خراسان رضوی

۲۱۱۸۵۶۴۴خراسان شمالی

۵۹۲۴۷۶۸۶خوزستان
۱۶۴۵۲۵۵زنجان
۱۱۱۸۱۱۴۳سمنان

۱0۱۳۶۳۶۱سیستان و بلوچستان



گی
رهن

ی ف
ریز

امه 
 برن

ت و
العا

مط
تر 

دف

138

 ادامه جدول 6-4: میزان مشارکت در چهارمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران 
و ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به تفکیک استان  - سال 1398

نام استان

انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایرانروستاها و عشایر دوستدار کتاب

تعداد روستاهای 
شرکت کننده

تعداد فعالیت های 
انجام شده

تعداد برنامه های
پیش بینی شده

تعداد شهر های 
شرکت کننده

تعداد 
فعالیت های 

انجام شده در 
سال گذشته

تعداد برنامه های
پیش بینی شده

۵000قزوین

۱۲۱۸۲۳0قم

۱۴۵0۱۹۱کردستان

۱۶۱۹۵۴۲۷کرمان

۶۱۸۸۹۴کرمانشاه
کهکیلویه و 

۶۹۷۹۵۹۵بویراحمد

۱۲۲۶0گلستان

۱۱۴۸۶۵گیالن

۴۳۷۵۴۱۵لرستان

۸۵۳۹۹۱۳۵۱0مازندران

۶۲۱۲۳مرکزی

۱۵۶۹۴۵۶هرمزگان

۴۷۹۷۶۱0۷۶همدان
۶۹۲۸۱۱00۱0یزد

۵۵۱۶۵۵کرمان جنوب
۱,۴۱۹۴,۵۲0۱,۵۷۲۱۷۱مجموع

نمودار 2-4: تعداد روستاهای شرکت کننده در ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به تفکیک استان - سال 1398 
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جدول 7-4: روستاهای راه یافته به مرحله نهایی ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران به تفکیک استان - سال 1398

روستاشهرستاناستانردیف

۱
اصفهان

وادقانکاشان

غرغنفریدن۲

تیلشبسترآذربایجان شرقی۳

۴

آذربایجان غربی

سید آبادمهاباد

لج۵
بالوارومیه۶

ناچیتبوکان۷

۸

بوشهر
گورک ساداتتنگستان

بنه گز۹

مل گلدشتی۱0

فانی آبادکوهرنگچهارمحال و بختیاری۱۱

هودرطبسخراسان جنوبی۱۲

۱۳

خراسان رضوی

احمد آباد میان جلگهنیشابور

ریوادهجغتای۱۴

سید آبادخوشاب۱۵

۱۶
خراسان شمالی

زوارمشیروان

دشتگرمه۱۷

۱۸
رامهرمزخوزستان

مربچه

دوکوهک۱۹

درسجینابهرزنجان۲0

۲۱

سرخهسمنان

افتر

السجرد۲۲

۲۳
سیستان و بلوچستان

آزمنابادایرانشهر

وشنام دریچابهار۲۴
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ادامه جدول 7-4:  روستاهای راه یافته به مرحله نهایی ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران به تفکیک استان - سال 1398

روستاشهرستاناستانردیف
۲۵

فارس

دهنوالمرد
علویهجهرم۲۶
حشمتیهآباده۲۷
طاحونهجهرم۲۸
اکبر آبادپاسارگاد۲۹
پاقالتالمرد۳0
ولیعصر مرودشت۳۱
شهرک غدیرداراب۳۲
خورنگانفسا۳۳
سراسقزکردستان۳۴
دهبکریبمکرمان۳۵
احمد آبادکرمان۳۶
شیخ آبادکهنوجکرمان جنوب۳۷
نوریابپاوهکرمانشاه۳۸
۳۹

کهگیلویه و بویر احمد
خیر آبادگچساران

القچین چرام۴0
۴۱

مازندران

کرد خیلساری
۴۲

نکا
خورشید

اومال۴۳
کالگر محلهقائم شهر۴۴

۴۵
هرمزگان

نصیراییمیناب

ایسینبندر عباس۴۶
۴۷

همدان

دستجردبهار
سید شهابتویسرکان۴۸
۴۹

کبودرآهنگ
ویان

اکنلو۵0
داق داق آباد۵۱
حسین آباد آشوریبهار۵۲

اسالمیه )فراشاه(تفتیزد  ۵۳ 
گردکوهمهریز۵۴
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جدول 8-4: برگزیده گان ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب- سال 1398
استانشهرروستامسئول بخش فرهنگی روستاردیف

خراسان شمالیشیروانزوارمفاطمه قدرتی زوارم۱
اصفهانکاشانوادقاناعظم حمیدی وادقانی۲
آذربایجان غربیمهابادسیدآبادخالق مام اسماعیل۳
بوشهربوشهربنه گزکلثوم عالی پور۴
فارسجهرمعلویهسمانه رستمی بابا عربی۵
کهگیلویه و بویراحمدگچسارانخیرآباد جلیلافسانه افضلی نژاد۶
مازندراننکاخورشیدفاطمه سادات جعفری۷
هرمزگانبندرعباسایسینزهرا پور حسن۸
همدانتویسرکانسیدشهابهاجر بیات۹
یزدمهریزگردکوهعلی رضا محسنی گردکوهی۱0
اصفهاندهاقانپودهبنفشه نفیسی )برگزیده بخش استمرار(۱۱

جدول 9-4: شایستگان تقدیر ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب- سال 1398
استانشهرروستامسئول بخش فرهنگی روستاردیف

آذربایجان غربیمهابادلجحمزه کاک خضری۱
آذربایجان غربیارومیهبالومهدیه محمد پور۲
آذربایجان غربیبوکانناچیتسامان رحمانی۳
خراسان شمالیگرمهدشتندا علی نیا۴
خوزستانرامهرمزمربچهحسین محمدیان۵
فارسپاسارگاداکبرآبادهاجر زارعی کردشولی۶
فارسدارابشهرک غدیرسحر اقبالی۷
مازندرانقائم شهرکالگر محلهفرزانه روحانی۸
همدانکبودر آهنگداق داق آبادمحمد علی بختیاری۹
همدانبهارحسین آباد آشوریمحمد عبدلی۱0

جدول10-4: مقایسه  میزان مشارکت شش دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
استان های شرکت کنندهروستاهای شرکت کنندهسالدوره
۲۴ استان۶۲0 روستا۱۳۹۳اول
۲۷ استان۸00 روستا۱۳۹۴دوم
۳0 استان۹۵۲ روستا۱۳۹۵سوم

تمامی استان ها۱۳00 روستا۱۳۹۶چهارم
تمامی استان ها۱۴0۶ روستا۱۳۹۷پنجم
تمامی استان ها۱۴۱۹ روستا۱۳۹۸ششم
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چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان
معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد و اسـالمی، به منظـور توسـعه فرهنگـی و ترویج 
کتاب خوانـی بـا همـکاری سـتاد هماهنگـی شـهرها و روسـتاهای دوسـتدار کتـاب،) کـه نمایندگان 
دسـتگاه های دولتی و غیردولتی درآن عضویت دارند( و ادارات کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی سراسر 

کشـور »جـام باشـگاه های کتاب خوانـی کـودک و نوجـوان « را برگـزار می کند. 
اهداف جام

1ـ کمک به مصون  سازی کودکان و نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی؛ 2ـ گسترش فرهنگ 
همکاری و مشـارکت در انجام یک کار گروهی؛ 3ـ تقویت فرهنگ گفت وگو و تقویت اسـتدالل و 

مهارت در بحث و قدرت تحلیل و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان
4ـ معرفی و اهدای کتاب های مفید و مؤثر در حوزه آسـیب های اجتماعی به کودکان و نوجوانان؛ 
5ـ پیشـرفت تحصیلـی از راه برنامه ای سـرگرم کننده میـان کودکان و نوجوانان؛ 6ـ کمک به تأسـیس 
و تقویـت کتابخانه های کوچک کالسـی، مهدکودکـی، کانونی، آپارتمانی، محله ای، مسـجدی و ؛ 
7ـ خوانـدن گروهـی و بحـث و گفت وگـو درباره کتاب های داسـتان با موضوع مقابله با آسـیب های 

اجتماعی
جـام باشـگاه های کتاب خوانـی با مشـارکت نهادهای غیردولتـی و دسـتگاه های اجرایی و عمومی 
اسـتان ها و شهرسـتان ها از جملـه نهـاد کتابخانه هـای عمومـی و کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانان، در شـهرها و روسـتاهایی برگزار می شـود که متقاضی شـرکت در این برنامه هسـتند. اجرای 
آن بین شـش تا هشـت ماه طول می کشد. در مرحله اول باشـگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان 
با حمایت تسـهیلگران بزرگ سـال که در کارگاه های آموزشی شـرکت کرده اند، با حضور حداقل ۱۲ 
www. :کودک یا نوجوان تشـکیل می شـود. پس از ثبت باشـگاه در سـامانه شـبکه ترویج به آدرس

bookpromotion.ir اعضـای آن باشـگاه از تسـهیالت خرید کتاب با تخفیـف ۵0 درصد بهره مند 
می شـوند. هـر عضـو دسـت کم یک کتـاب تهیـه می کند. اعضـای باشـگاه کتاب هایشـان را مبادله 
می کننـد و می خواننـد. سـپس دربـاره کتاب ها گفت وگو می کننـد، برای نویسـندگان کتاب ها، نامه 
می نویسـند. درباره کتاب ها فیلم های موبایلی می سـازند و بهترین کتاب خوانده شده را با گفت وگو 

و بحـث انتخـاب و معرفی می کنند. 
عـالوه بـر این، مجموعـه ای از فعالیت های ابتـکاری درباره کتاب و کتاب خوانـی طراحی و آماده 
می کنند.ایـن باشـگاه ها می توانند در رقابتی که جام باشـگاه های کتاب خوانی کـودک و نوجوان نام 
دارد شـرکت کننـد. بـرای شـرکت در ایـن رقابـت باید پرونـده ای از فعالیت هـای باشـگاه را تهیه و به 
دبیرخانه ارسـال کنند. پرونده باشـگاه های مختلف داوری می شـود و در نهایت باشگاه های برگزیده 
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شهرسـتان انتخـاب و در جشـنی بـا حضـور اعضـای باشـگاه های کتاب خوانی شـهر از باشـگاه های 
برگزیده تقدیر می شـود. نامه و فیلم برگزیده معرفی می شـود و از نویسـنده یا تصویرگر کتاب منتخب 
اعضای باشـگاه های شهر تقدیر می شـود. باشگاه های برگزیده شهرستان به مرحله ملی راه می یابند و 
با باشـگاه های برگزیده سراسـر کشور رقابت می کنند و در نهایت بهترین باشگاه های کشور، بهترین 
فیلم ها و بهترین نامه ها معرفی می شـوند و از نویسـنده یا مترجم یا تصویرگر کتاب هایی که بیش ترین 

رأی را در میان اعضای باشـگاه های سراسـر کشـور داشـته باشند، تقدیر می شود. 
ایـن برنامه، زمینه ی تشـکیل باشـگاه های کتاب خوانی کـودک و نوجوان را در سراسـر ایران فراهم 
کـرده اسـت. بسـیاری از کـودکان و نوجوانـان بـرای حضـور در ایـن رویـداد، باشـگاه کتاب خوانی 
تشـکیل می دهند. باشـگاه کتاب خوانی اصطالح تازه ای نیست و در کشورهای مختلف کلوپ های 
کتاب خوانـی یـا گروه هـای کتاب خوانـی وجـود دارد، اما قطعًا باشـگاه های کتاب خوانـی کودک و 
نوجـوان در ایـن برنامـه کاری نو و خالقانه اسـت که تأثیری بـزرگ در کتاب خوانی میـان کودکان و 

نوجوانان ایران گذاشـته است.
این ایده برای اولین بار در نشستی با حضور جمعی از نویسندگان مطرح کودک و نوجوان در یک 
دبسـتان در نیشـابور مطرح شـد و عنوان اولیه اش کتاب خوانی گروهی دانش آموزان بود و ایده اصلی 
ایـن بـود کـه هر دانش آموز یک کتاب تهیه کنـد و در کالس با هم مبادله کنند و بخوانند و کتابخانه 
کوچـک کالسـی دایـر کنند. این ایـده به برنامه های پایتخت کتاب نیشـابور راه یافت و سـپس دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی روی آن کار کرد و به برنامه ای ملی برای گسترش کتاب خوانی برای 

کودکان و نوجوانان ایرانی تبدیل شـد.
برای اولین بار سـال ۱۳۹۴ مقدمات برگزاری برنامه جام از ۱۵ شـهر داوطلب شـروع شد، ۱۵ شهری 
که جزو فهرست نامزد های پایتخت کتاب بودند و همکاری میان نهادهای دولتی و غیردولتی و مدنی 
در آن شهرها وضعیت خوبی داشت. پس از اعالم آمادگی شهرها، از گروه های غیردولتی و نهادهای 
مدنی مانند انجمن نویسـندگان کودک و نوجوان، شـورای کتاب کودک و گروه های مردمی ترویج 
کتاب خوانـی بـرای همـکاری دعـوت شـد و بـا معرفی ایـن نهادها گروهـی ۳0 نفره از برجسـته ترین 
نویسـندگان کودک و نوجوان در کارگاهی شـرکت کردند تا درباره مفهوم باشـگاه های کتاب خوانی 
کودک و نوجوان هم فکری کنند و به اشتراک معنایی برسند و نیز درباره ی شیوه برگزاری کارگاه های 
ترویج کتاب خوانی در شهرهای مختلف بحث و از دل این بحث ها سرفصل های کارگاه ها استخراج 
شـود. در این کارگاه ها نویسـندگان مختلف تجربه های چندسـال ترویج کتاب خوانی در روسـتاها و 

شـهرهای مختلف را با هم در میان گذاشتند.
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 مراحل برگزاری جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان
   تشکیل دبیرخانه و شورای برنامه ریزی در دبیرخانه ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار 

کتاب 
   برگزاری کارگاه های آموزشی استادان در تهران
   تشکیل ستاد اجرایی در شهرستان ها و استان ها

   برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان و تسهیل گران در مرکز استان ها 
   تشکیل باشگاه ها و ثبت باشگاه ها

   خرید کتاب با ۵0درصد تخفیف از کتابفروشی ها و تهیه کتاب
   مبادله کتاب و خواندن همه کتاب ها

   بحث و گفت وگو درباره کتاب ها
  انتخاب بهترین کتاب با داوری اعضای باشگاه

   نوشتن نامه به نویسندگان
   تهیه فیلم های معرفی کتاب
   انجام فعالیت های ابتکاری

   مستند سازی و تهیه پرونده باشگاه
   داوری باشگاه ها، نامه ها و فیلم ها در شهرستان

   برگزاری جشن باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در شهر 
   ارسال پرونده باشگاه های برگزیده به دبیرخانه کشوری

   داوری مرحله کشوری
   برگزاری جشن جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان و معرفی باشگاه های برگزیده، 
فیلم هـا و نامه هـای برگزیـده و تقدیـر از نویسـندگان و مترجمـان کتاب هـای برگزیـده و کتابفروشـی 

برگزیده به انتخاب اعضای باشـگاه های سراسـر کشـور.
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چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان

فراخـوان ثبـت نـام چهارمیـن دوره جام باشـگاه های کتاب خوانی کـودک و نوجوان مهرماه سـال 
گذشـته از طریق سـایت شـبکه ترویج کتاب خوانی ایران www.bookpromotion.ir از سوی دفتر 

مطالعـات و برنامه ریزی فرهنگی اعالم شـد.
در ایـن دوره از جـام باشـگاه های کتاب خوانی کـودک و نوجوان 21948 باشـگاه کتاب خوانی از 
306 شـهر و منطقه شـهری و 1514 روسـتا و منطقه عشایری شـرکت کردند. 335978 عضو باشگاه 
کتاب خوانی در این دوره در سـایت شـبکه ترویج کتاب خوانی کشـور ثبت نام کردند و از 50 درصد 
یارانـه خریـد کتـاب معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برخوردار شـدند. در 
ایـن دوره 311 کتابفروشـی در همـه اسـتان های کشـور به خدمـات دهی به اعضای جام باشـگاه های 

کتاب خوانی کودک و نوجوان مشـغول شـدند.
جدول 11-4: میزان مشارکت در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک استان- سال 1398

تعداد مهد تعداد اعضای جامتعداد باشگاه ها نام استان
کودک

تعداد 
کتابفروشی

تعداد کتاب 
خریداری 

شده

مبلغ کتاب
)میلیون ریال(

۱۵۷۲,0۴۱۹۱۸00آذربایجان شرقی
۲۳۷۳,۴۵۲۵۳۹00آذربایجان غربی

۳۸۴۷۳۳۱00اردبیل
۳,۹۸۹۵۸,۱۴0۵۶۲۳۴۱0,۲۲۷۱,۲۲۹اصفهان

۶۴۵۸,۵۱۱۳۷۶00البرز
۴0۵۳۷۵۹۱00ایالم
۴۶۴۱۱۶۴۱۱۱,۵۴۲۱۴۷بوشهر
۷۷۶۲۲۱۶۷۲۲۴0۴۷۹تهران

۳۸۱۳۱00چهارمحال و بختیاری
۲۸۵۱۱۶۸۱۱۲0/۵خراسان جنوبی
۱,0۵۱۱۷۹۸۱۷۷۷۶۱0۶خراسان رضوی
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ادامه جدول 11-4: میزان مشارکت در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک استان- سال 1398

تعداد مهد تعداد اعضای جامتعداد باشگاه ها نام استان
کودک

تعداد 
کتابفروشی

تعداد کتاب 
مبلغ کتابخریداری شده

۳۹۷۲۵۱۲۳۴0۷۹خراسان شمالی
۱,۲۷۵۱۶۲۲۶۱۶۲,۱۴۷۲۶۱خوزستان
۵۴۸۹۳۲۹۲00زنجان
۵0۸۶۱۳۳۳00سمنان

۱۷۳۲,۴۸۱۹۵۲۵۴سیستان و بلوچستان
۱,0۱۴۱۴,۶۱۲۱۶۱۱۸00فارس
۲۷۱۴,۳۷۹۴۹۶00قزوین

۱۸۱۲,۷۶۸۳۲۸00قم
۳۵۲۵,۸۹۶۴۹۱۳۲00۱۱۶۵کردستان
۱,0۸۱۱۶,۶۴۹۱۷۳۸۵0۱۹۱کرمان

۵0۵۷,۸۲۵۷۳۳00کرمانشاه
۸۶۱,۴0۹۲۵۴00کهکیلویه و بویراحمد

۱,0۴۵۱۶,0۱۲۲۴۹۸۳۳۲۴0گلستان
۱,۲۵۶۱۹,۱0۹۱۱۹۱۲۱,۱۳۴۱۵۶گیالن
۱۳۵۲,۱۵۳۳0۴00لرستان

۷۹۷۱۲,00۹۲۹۷۱۷۶۶۲۹۳مازندران
۹۲۱,۳۱۶۲۶۸00مرکزی

۷۲۱,۲۲۳۲۲00هرمزگان
۳00۴,۶۲۵۹۳۴00همدان

۳,۶۸۶۶۳,۲۸۳۴۴۲۱۷۱۳,۴۵۲۲,۱۱۴یزد
۱,۳۸۶۲۱,۶۵۴۱00۶۲۴۷۴۵کرمان جنوب

۲۱,۹۴۸۳۳۵,۹۷۸۳,۵0۱۳۱۱۳۳,۷۸۲۴,۶0۹/۵مجموع
نمودار3-4: تعداد باشگاه های شرکت کننده  در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک استان- سال 1398



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

147

نمودار4-4: تعداد اعضای باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک نوع نهاد و سازمان - سال1398

با اعالم فراخوان ارسـال آثار و مسـتندات باشـگاه ها به دبیرخانه های اسـتانی، پس از داوری اولیه در 
اسـتان های سراسـر کشـور برگزیده های اسـتانی در بخش های مختلف جشـنواره به دبیرخانه مرکزی 

تهران ارسـال شد.
اسامی داوران چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان

 1. علـی اصغـر سـیدآبادی 2جعفـر توزنـده جانـی 3 علی کاشـفی خوانسـاری4 شـکوفه صمدی 
5 عزت اله الوندی 6 مریم محمد خانی 7 اسماعیل یزدان پور 8 حمید اباذری 9 گیتی صفرزاده .

جدول 12-4: باشگاه های منتخب در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال 1398

باشگاه های برگزیده و شایسته تقدیر 

نتیجه داوریشهر،روستااستانباشگاهردیف 

برگزیدهسنندجکردستانریحانه۱

برگزیدهتربت حیدریهخراسان رضویشکوفه های فرهنگ۲

برگزیدهشاهین شهراصفهانهیوالهای کتابخور۳

تقدیریابراهیم آبادیزدشانزده کوچولو۴

تقدیریکاشاناصفهانهمدالن امیرکبیر۵

تقدیریتربت حیدریهخراسان رضویاخترک کتاباز۶

تقدیرینیشابورخراسان رضویلذت دانایی۷

تقدیریشهرضااصفهانباغ دانایی۸

تقدیری رشت گیالنآالتی تی ۹
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جدول 13-4: نامه های منتخب در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال 1398

نامه های برگزیده و شایسته تقدیر

نتیجه داوریباشگاهشهر، روستااستاننام نام خانوادگیردیف

برگزیدهمن هم بازییزدیزدمحمد عارف حسینی۱

برگزیدههمه کتاب می خواننداندیمشکخوزستانراحله غیبی۲

خراسان زهرا سادات حسینی تبار۳
برگزیدهشهید رحمانیخرورضوی

تقدیریمرکز شماره ۵ کانونکرمانکرمانبهاره زاده محمودآبادی۴

تقدیرییار مهربان دانشورانکرمانکرمانآنیتا اسالمیه۵

تقدیریاقاقیادهاقاناصفهانسید محمد حجازی۶

تقدیرییار مهرباناهوازخوزستانمحیا اهوازیان۷

جدول 14-4: فیلم های منتخب در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال 1398

فیلم ها برگزیده و شایسته تقدیر 

نتیجه داوریباشگاهشهر / روستااستاننام و نام خانوادگیردیف

خراسان فاطمه حصاری ۱
رضوی

زبرخان
برگزیده دوست داناحصار 

برگزیدهکتابستاناردستاناصفهان ستایش خلیلی۲

برگزیدهبچه  هیوالهای کتابخورشاهین شهراصفهانسپنتا شریفی۳

برگزیده دوست من جمبوشهرآوینا خسروی۴

کهگیلویهامیرپارسا بدخشان۶
تقدیریزیر گنبد کبودگچساران و بویراحمد

تقدیریکافه کتاببندر دیربوشهرگروه باشگاه کافه کتاب۷

تقدیریرشدآستاراگیالنحسنا احمدیان۸
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 جدول 15-4: نویسنده/ مترجم /تصویرگر منتخب 
در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان - سال 1398

نویسنده / مترجم/ تصویرگر برگزیده و شایسته تقدیر

منتخب اعضای شهر، روستااستاننام ونام خانوادگیردیف
باشگاه 

نویسنده منتخبتهرانتهرانآقای هوشنگ مرادی کرمانی۱

شاعر منتخب تهرانتهرانآقای ناصر کشاورز ۲

جدول 16-4: تسهیلگر منتخب در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال1398
تسهیلگران برگزیده و شایسته تقدیر

نتیجه داوریباشگاهشهر، روستااستانتسهیلگرردیف

برگزیدهرنگین کمانگچسارانکهگیلویه و بویر احمدسارا آریانی۱

یکی بود،همه چیز ارومیهآذربایجان غربیزهر ا آب سوران۲
تقدیریبود

تقدیریدانه های انارنکامازندرانآمنه کارگر اومالی۳

تقدیری مهدکودکشامارنوشهرمازندرانسکینه مقتدر۴

جدول 17-4: استمرار در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال 1398

نتیجه داوریتسهیلگرشهر، روستااستانباشگاهردیف

برگزیدهمریم بهزاد نژاداصفهاناصفهانطلوع مهر دوستی۱

جدول 18-4: باشگاه منتخب با نیازهای ویژه در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال 1398

نتیجه داوریتسهیلگرشهر،روستااستانباشگاهردیف

برگزیدهآرزو نیکو سرشترامشیرخوزستانمهرورزان۱

مراکز فعال در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان: 
)کتاب فروشی ها،  مؤسسات فرهنگی،  کتابخانه های عمومی،   مدارس، کانون های مساجد

 دبیرخانه های استانی و شهرستانی(
 جدول 19-4: کتاب فروشی های و مؤسسه های فرهنگی فعال  در 

چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال 1398

کتاب فروشی / مؤسسه فرهنگی ردیف
مسئولشهر،روستااستانمنتخب

پوریا پیراسته فریزدیزد  پاژ ایوان ۱
آقای رمضانی نژادرشتگیالن  معیار سخن ۲
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جدول 20-4: کتابخانه های عمومی منتخب در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان-سال1398

عنوانتسهیلگرشهر،روستااستانکتاب خانه، باشگاهردیف

بچه های ایران۱
برگزیدهصدیقه محمدی تبارگچسارانکهگیلویه وبویر احمد کتابخانه پاسارگاد

کتابخانه امام حسن۲
تقدیریصدیقه شهمرادیمنوجانکرمان جنوب)ستاره های منوجان(

جدول 21-4: مدارس فعال در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان- سال 1398

شهر،روستااستانمدرسهردیف
اصفهاناصفهانبشارت نور۱
اسالمشهرتهرانآیت الله خامنه ای۲
نیشابور خراسان رضوی مجتمع آموزشی سما ۳
کرج البرزمهرگل ۴
ساوجبالغالبرزفرشتگان هشترود۵

جدول 22-4: کانون های مساجد منتخب در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان -سال 1398

عنوانعنوانشهر، روستااستانردیف
برگزیدهکانون حضرت صاحب الزمان عجدرمیان،قهستان،روستای آسفیچخراسان جنوبی۱
تقدیریکانون حضرت زینب )س(رامهرمزخوزستان۲
تقدیریکانون شهید عبدالهیرفسنجانکرمان۳

تقدیریکانون صالحینمشهدخراسان رضوی۴

تقدیریکانون محمد رسول الله)ص(هشتگرد، روستای ناریانالبرز۵

جدول 23-4: دبیرخانه های فعال در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان به تفکیک استان-سال 1398

کارشناس، رابط جام شهرستاناستاندبیرخانه ردیف

۱

دبیرخانه استان

خانم علیزاده، آقای مهندسی اصفهان اصفهان

خانم حیدر پوراهوازخوزستان۲

آقای مرامیارومیهآذربایجان غربی۳

خانم بهمنیسنندجکردستان۴

خانم احمدیساریمازندران۵
آقای برقییزدیزد۶
خانم مهاجررشتگیالن۷

خانم بهزادی بندرعباسهرمزگان۸

خانم اسکندریبیرجندخراسان جنوبی ۹
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ادامه جدول 23-4: دبیرخانه های فعال در چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان به تفکیک استان-سال 1398

کارشناس، رابط جام شهرستاناستاندبیرخانه ردیف
۱0

دبیرخانه شهرستان

آقای رحمتی شهرضااصفهان
خانم شعبانی کاشاناصفهان۱۱
خانم مرادیان رامهرمزخوزستان۱۲
خانم گالبی آذر مهاباداذربایجان غربی۱۳
آقای حسن زادهتربت حیدریهخراسان رضوی۱۴
خانم مقدم پاشانیشابورخراسان رضوی۱۵
آقای احسانی مقدم آملمازندران۱۶
خانم خدیجه پاکفومنگیالن۱۷

اسالم آباد کرمانشاه۱۸
آقای تمری غرب 

بندرلنگه / هرمزگان۱۹
خانم قاسمیکنگ 

خانم امیری دشتستان بوشهر۲0
خانم تیموریان تهرانتهران۲۱

 نمودار 5-4:مقایسه تعداد شهرها و روستاهای شرکت کننده در چهاردوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان

جدول 24-4: مقایسه میزان مشارکت در  چهار دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان

تعداد اعضا تعداد باشگاه مشارکت کننده سال ردیف

۲,۲000 ۲,000 ۱۵ شهر ۱۳۹۵ ۱

۶0,000 ۵,000 ۱0۲ شهر و روستا ۱۳۹۶ ۲

۲۲۱,۳۲0 ۱۵,۱0۷ ۱,۷۴۶ شهر و روستا ۱۳۹۷ ۳

۳۳۵,۹۷۸ ۲۱,۹۴۸ ۱,۸۲0 شهر و روستا ۱۳۹۸ ۴
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قابـل ذکـر اسـت اجـرای مراسـم اختتامیه ایـن دوره از جام بـه دلیل بروز بحـران کرونا به سـال بعد 
موکول شـد.

 دوشنبه های کتاب خوانی
 از دیگر برنامه های این دفتر دوشـنبه های کتاب خوانی در مهد کودك های سراسـر کشـور می باشـد 
که این برنامه با همکاری سـازمان بهزیسـتی در سراسـر کشـور در حال برگزاری اسـت. کارگاه های 
آموزشـی آن ها با حضور مربیان مهد کودك در شـش ماهه اول سـال برگزار شـده اسـت و کتاب های 
مورد نظر شناسـایی و چکیده نویسـی شده است و برای مهد کودک های سراسر کشور ارسال و ثبت 

نام باشـگاه ها از اول مهر آغاز شـد. دوشـنبه های کتاب خوانی در مهدهای کودک
استقبال گروه های مختلف سنی از طرح جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان، معاونت 
امـور فرهنگـی را بـر آن داشـت تا این طرح را در مهدهای کودک سراسـر کشـور برگـزار کند بنابراین 
طـرح دوشـنبه های کتاب خوانـی در مهدهای کـودک در ذیل طرح جام باشگاه هاسـت که برای اجرا 
در مهدهای کودک تغییریافته و شیوه نامه و دستورالعمل آن مطابق با شرایط کودکان پیش از دبستان 

) عدم امکان خواندن و نوشـتن یا تهیه فیلم کوتاه ( تدوین شـده اسـت.
بر اسـاس این طرح سـازمان بهزیسـتی، تمام مهدهای کودک سراسـر کشـور روزهای دوشـنبه را به 

کتاب خوانـی اختصاص داد.
اهداف اولیه دوشـنبه های کتاب خوانی در مهدهای کودک بر گسـترش فرهنگ عمومی و ترویج 
فعالیت هـای کتـاب و کتاب خوانـی متمرکـز اسـت. از اهـداف دیگر این طـرح می توان به مـوارد زیر 

کرد: اشاره 
   کمک به افزایش سرانه مطالعه میان کودکان 

   تقویـت فرهنـگ گفت وگـو و تقویـت اسـتدالل و مهـارت در بحـث و قدرت تحلیـل و تفکر 
انتقادی 

   افزایش امید و نشاط اجتماعی
   مبارزه با آسیب های اجتماعی

   کمک به غنی  سازی و پرکردن کردن اوقات فراغت کودکان 
  عادت دادن کودکان برای مراجعه به کتاب فروشی 

   گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت در انجام یک کار گروهی
   کمک به تأسیس و تقویت کتابخانه های مهدکودکی 

   ارتباط بین اهل قلم و کودکان 
   کمک به گسترش تبلیغ و معرفی کتاب
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بـرای آشـنایی هـر چه بیشـتر مربیان مهدهای کـودک با بحث ها و شـیوه های کتـاب  خواندن برای 
کودکان در این مقطع سـنی، پنج جلد کتاب تهیه و تدوین شـده است که در اختیار مهدهای کودک 

سراسـر کشـور قرارگرفته اسـت عناوین این کتاب ها عبارت اند از : 
   انواع کتاب کودک

   شناخت ادبیات کودک
   شیوه های ترویج کتاب کودک

   فواید کتاب خوانی کودک
   یک روز کتاب خوانی در مهدکودک

عالوه بر پنج کتاب یادشده فهرست کتاب های مناسب برای گروه سنی پیش دبستان و مهدکودک 
آماده و تدوین شده و در اختیار مخاطبان آن قرارگرفته است.

 برگـزاری کارگاه آموزشـی باشـگاه های کتاب خوانـی با حضـور 400 مربی مهدکـودک در تهران، 
ارسـال شـیوه نامـه شـرکت در چهارمیـن دوره جـام باشـگاه های کتاب خوانـی کـودک و نوجـوان و 

دوشـنبه های کتاب خوانـی در مهدهـای کـودک بـرای کلیه اسـتان ها
جدول 25-4: مهد کودک های منتخب در برنامه دوشنبه های کتاب خوانی - سال 1398

نتیجه داوریشهر، روستااستانمهد کودکردیف
برگزیدهآملمازندرانمهد کودک قرآنی فرشته های زمین۱
تقدیریقدستهرانشهر پروانه ها۲

جام باشگاه های کتاب خوانی در زندان ها 

طـی سـالیان اخیـر و بـا اهتمام فی مابیـن معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و معاونت سـالمت 
اصالح و تربیت، اعتبارهایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت تأمین کتب مورد نیاز کتابخانه زندان ها 
تأمین می شـده اسـت و به سـبب این اعتبار شاهد توسـعه منابع کتابخانه ای زندان ها بوده ایم و طی این ادوار، زندانیان 

بیشـماری جذب کتابخانه زندان ها شـده اندو گاها با مطالعه یک کتاب، مسـیر زندگیشـان عوض شده است.
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در سـال 1398 و بـا تعامـل صـورت گرفتـه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و سـازمان زندان ها، 
نخسـتین دوره جـام باشـگاه های کتـاب و کتاب خوانـی زندان ها کلید خـورد و مقرر گردید منابـع اعتباری از 
این تفاهم نامه در راسـتای تأمین کتب مورد نیاز جام باشـگاه های کتاب و کتاب خوانی هزینه شـود که با طی 

اقداماتی که در صفحاتی آتی درج شـده اسـت روند این اتفاق مشـهود اسـت.
دفتر امور فرهنگی و تربیتی سـازمان زندان های کشـور با همکاری دفتر مطالعات وبرنامه ریزی فرهنگی و 
کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، تمام توان خود را در جهت اجرایی کردن نخسـتین دوره جام 

باشـگاه های کتاب و کتاب خوانی در زندان ها بکار گرفت که امید اسـت مقبول واقع شـود.
شـاخص های داوری انتخـاب بهتریـن باشـگاه در جـام باشـگاه های کتاب خوانـی در 

زندان هـا به شـرح زیر اسـت:
الف( تعداد اعضا

ب( تعداد کتاب های خوانده شده
ج ( تعداد جلسات بحث و گفت وگو درباره کتاب ها

د ( اطالع رسانی و فعالیت های ترویجی
ه( مشارکت اعضای باشگاه در مطالعه کتاب و مکاتبه نامه با نویسندگان کتاب ها

و ( تأثیر فعالیت های باشگاه
ز ( همکاری با گروه ها، نهادها یا سازمان های همکار و شیوه مشارکت آن ها

ت ( ارائه برنامه های آینده باشگاه در سال 1399
تهیـه کتـاب از نمایشـگاه بین المللـی کتاب به مبلغ 1 میلیـارد ریال )اسـتان های تهران و خراسـان رضوی به 
جهت غنی بودن مخازن کتابخانه ای زندان ها و مرکزیت استان به انتشارات و منابع نشر در این سهمیه در نظر 
گرفته نشـده اند.( از محل تفاهم نامه همکاری و توزیع آن در زندان های کشـورمطابق سـهمیه تعیین شـده از 
سـوی دفتر امور فرهنگی و تربیتی سـازمان زندان ها اولین دوره جام باشـگاه های کتاب خوانی ویژه زندان های 
سراسـر کشـور در پنـج اسـتان ایـالم، کرمـان، خراسـان جنوبـی ، مرکزی و یـزد برگزار شـد.  اقدامـات انجام 
شـده شـامل: تدوین پیوسـت اجرایی تفاهم نامه - تدوین شـیوه نامه جام باشـگاه ها در زندان - تدوین لیسـت 

کتاب هـای مـورد نظر - تعیین ده اسـتان برای برگـزاری این جام
جدول 26-4: میزان مشارکت سازمان زندان ها و زندانیان در طرح جام باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک استان-سال1398

نام 
استان

وضعیت ارسال مستندات و ارتباط 
مستمر با ستاد سازمان زندان هادر 

خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد 
اعضای 

باشگاه های 
ثبت شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

یزد
متوسطخوبعالی

۱۳۱0۲۱,۲۲۴۵۴۵۱0۴۶
*
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ادامه جدول 26-4: میزان مشارکت سازمان زندان ها و زندانیان در طرح جام باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک استان-سال1398

نام استان

وضعیت ارسال مستندات و ارتباط 
مستمر با ستاد سازمان زندان هادر 

خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد 
اعضای 

باشگاه های 
ثبت شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

بوشهر
متوسطخوبعالی

۸۲۴۲۸۸۴۸۳۴00۱0
*

نام 
استان

وضعیت ارسال مستندات و ارتباط 
مستمر با ستاد سازمان زندان هادر 

خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد 
اعضای 

باشگاه های 
ثبت شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

ایالم
متوسطخوبعالی

۶۲0۲۴0۵۲۳00۴۱۲
*

نام 
استان

وضعیت ارسال مستندات و ارتباط 
مستمر با ستاد سازمان زندان هادر 

خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد 
اعضای 

باشگاه های 
ثبت شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

کرمان
متوسطخوبعالی

۳0۱۸۶۲,۲۳۲۱,۲۵۷۶۹0۴۴۷
*

نام استان

وضعیت ارسال مستندات و 
ارتباط مستمر با ستاد سازمان 

زندان هادر خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد اعضای 
باشگاه های ثبت 

شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

گیالن
متوسطخوبعالی

۱۲۲۶۳۱۲۶۸۳۶۴۴۶
*
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ادامه جدول 26-4: میزان مشارکت سازمان زندان ها و زندانیان در طرح جام باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک استان-سال1398

نام استان

وضعیت ارسال مستندات و 
ارتباط مستمر با ستاد سازمان 

زندان هادر خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد اعضای 
باشگاه های ثبت 

شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

مرکزی
متوسطخوبعالی

۱0۱۷۱۹0۲۵۵۳۹0۸۱۲
*

نام استان

وضعیت ارسال مستندات و 
ارتباط مستمر با ستاد سازمان 

زندان هادر خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد اعضای 
باشگاه های ثبت 

شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد جلسات 
برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

خوزستان
متوسطخوبعالی

۱۶۴۲۵0۴۴۳۴۹۵۳۲
*

نام استان

وضعیت ارسال مستندات و 
ارتباط مستمر با ستاد سازمان 

زندان هادر خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد اعضای 
باشگاه های 

ثبت شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد جلسات 
برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب برگزار 
شده

خراسان 
جنوبی

متوسطخوبعالی
۱0۴۶۵۵۲۲۲0۶۲۱۱0۸

*

نام استان

وضعیت ارسال مستندات و 
ارتباط مستمر با ستاد سازمان 

زندان هادر خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد اعضای 
باشگاه های 

ثبت شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد جلسات 
برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب 
برگزار 
شده

همدان
متوسطخوبعالی

۱۴۵۶۶۷۲۳00۵00۶۶
*
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ادامه جدول 26-4: میزان مشارکت سازمان زندان ها و زندانیان در طرح جام باشگاه های کتاب خوانی به تفکیک استان-سال1398

نام استان

وضعیت ارسال مستندات و 
ارتباط مستمر با ستاد سازمان 

زندان هادر خصوص جام

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد اعضای 
باشگاه های 

ثبت شده

تعداد 
جلسات 

کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان 
عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب 
برگزار شده

اردبیل
متوسطخوبعالی

 ۱0 ۴۲ ۵0۴ ۲۶۸۴0۹۴ ۱0
*

جمع کل
 فعالیت استان های میزبان در نخستین 

دوره جام باشگاه های کتاب و 
کتاب خوانی

تعداد 
تسهیلگر

تعداد 
باشگاه 
تشکیل 

شده

تعداد اعضای 
باشگاه های 

ثبت شده

تعداد جلسات 
کتاب خوانی 
برگزار شده

تعداد کتاب 
خوانده 

شده توسط 
زندانیان عضو 

باشگاه ها

تعداد 
جلسات 

برگزار شده 
با حضور 

نویسندگان 
استانی

تعداد 
نمایشگاه 

کتاب 
برگزار شده

۱۲۹۵۶۱۶,۷۱۸۲,۵۶۵۴,۶۱۹۴۷۱۱۹

اقدامات مقدماتی اجرای جام باشگاه های کتاب خوانی در زندان ها شامل: 
تهیه تفاهم نامه همکاری معاونت امور فرهنگی با سازمان زندان ها، تدوین شیوه نامه جام باشگاه ها 
در زنـدان، تدویـن و ارائـه لیسـت کتاب هـای مناسـب برای جـام باشـگاه های زندان ها، برگـزاری ده 
کارگاه آموزشی ترویج کتاب خوانی در ده رده سنی زیر هجده سال و باالتر در زندان های ده استان، 
هماهنگی برای خرید چهار میلیارد ریال کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه های 
کتـاب اسـتانی بـرای تجهیز کتابخانه هـای زندان های ده اسـتان برگـزار کننده جامقدامـات مقدماتی 

اجرای این جام شـامل: 
تهیه تفاهم نامه همکاری معاونت امور فرهنگی با سازمان زندان ها، تدوین شیوه نامه جام باشگاه ها 
در زنـدان، تدویـن و ارائـه لیسـت کتاب هـای مناسـب برای جـام باشـگاه های زندان ها، برگـزاری ده 
کارگاه آموزشی ترویج کتاب خوانی در ده رده سنی زیر هجده سال و باالتر در زندان های ده استان، 
هماهنگی برای خرید چهار میلیارد ریال کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه های 

کتاب اسـتانی برای تجهیز کتابخانه های زندان های ده اسـتان برگزار کننده جام
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جدول 27-4: میزان اهداء کتاب برای تجهیز کتاب خانه های زندان ها به تفکیک استان -سال1398

مبلغ سهمیه کتابنام استان ردیف 
تعداد کارتن)ریال( 

۸0,000,000۴آذربایجان شرقی۱
۱00,000,000۵آذربایجان غربی۲
۱00,000,000۵اردبیل۳
۸0,000,000۴اصفهان۴
۱00,000,000۵البرز۵
۸0,000,000۴ایالم۶
۱۲0,000,000۶بوشهر۷
۸0,000,000۴تهران۸
۱۴0,000,000۷چهارمحال وبختیاری۹
۱00,000,000۵خراسان جنوبی۱0
۸0,000,000۴خراسان رضوی۱۱
۱00,000,000۵خراسان شمالی۱۲
۸0,000,000۴خوزستان۱۳
۱00,000,000۵زنجان۱۴
۱00,000,000۵سمنان۱۵
۱۲0,000,000۶سیستان وبلوچستان۱۶
۱00,000,000۵فارس۱۷
۱00,000,000۵قزوین۱۸
۸0,000,000۴قم۱۹
۱00,000,000۵کردستان۲0
۸0,000,000۴کرمان۲۱
۱00,000,000۵کرمانشاه۲۲
۱۲0,000,000۶کهگیلویه وبویراحمد۲۳
۱۲0,000,000۶گلستان۲۴
۸0,000,000۴گیالن۲۵
۱۲0,000,000۵لرستان۲۶
۱00,000,000۵مازندران۲۷
۸0,000,000۴مرکزی۲۸
۱۲0,000,000۶هرمزگان۲۹
۸0,000,000۴همدان۳0
۸0,000,000۴یزد۳۱

۳,000,000,000جمع کل 
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توسعه دیپلماسی فرهنگی
   ارایـه فعالیت هـای فرهنگی در مجامع و نهادهای بین المللی در راسـتای دیپلماسـی فرهنگی در 
قالب هـای مختلـف از جملـه فعالیت های  دفتر مطالعـات و برنامه ریزی فرهنگی اسـت که در همین 

راسـتا مجموعه ای از اقدامات به شـرح زیر اسـت:
   تدوین گزارش های مجموعه برنامه های ترویج کتاب خوانی به زبان انگلیسی و آلمانی 

    عرضه برنامه های ترویج کتاب خوانی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
   تدوین گزارش های تصویری و ارائه به سازمان های بین المللی یونیسف و یونسکو از برنامه های 

جام باشگاه های کتاب خوانی
   ارائه گزارش فعالیت های دفتر مطالعات به زبان انگلیسی به مجامع بین المللی

   تهیه 3 فیلم مسـتند با موضوع برنامه های ترویج کتاب خوانی در ایران)جام باشـگاه ها، روسـتا ها 
و عشـایر دوسـتدار کتاب و پایتخت کتاب( با زیر نویس انگلیسی

   تهیه بروشور و گزارش های کوتاه از برنامه های ترویج کتاب خوانی به زبان انگلیسی
   تهیه پرونده های بین المللی کتاب خوانی برای نویسندگان و مروجان کتاب خوانی

 اجرای طرح انتخاب شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر
معاونـت امـور هنـری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی با همکاری تعـدادی از نهادهـای همکار، 
شـبکه شـهرهای خـالق  فرهنـگ و هنر را در سـال۱۳۹۸ بـا مدیریت اجرایـی این دفتر برگـزار کرد.

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طرح »شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر« 
را با لحاظ اهمیت نگاه آینده محور و آمایشـی در جهت توسـعه عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ و 
هنر ایرانی اسـالمی و تقویت و کاربردی  سـازی زیرسـاخت های فرهنگی و هنری موجود و حمایت 
از طرح هـای خالقانـه برآمـده در بسـترهای محلی و بومی به اجرا می گذارد. گام نخسـت این مسـیر 
شناسـایی داشـته ها، ظرفیت های انسـانی، فرهنگی، هنری و طبیعی در مناطق مختلف کشـور است. 
هـر شـهر بـر مبنـای گزارش هایی کـه ارائـه می دهـد و برنامه هایی که تدویـن می کند مـورد ارزیابی و 
داوری قرار گرفته و به عضویت یک شبکه خالق فرهنگ و هنر در می آید. اعضای شبکه  شهرهای 
خـالق، در اولویـت دریافـت مجموعه ای از خدمات، تسـهیالت، اعتبارات و منابـع قرار می گیرند تا 
زیرسـاخت های الزم را توسـعه داده و برنامه هـای معرفـی شـده را اجـرا کنند.  این برنامـه که از جمله 
اقداماتی است که در راستای توسعه اقتصاد و فرهنگ و هنر طراحی و با همکاری نهادهای مختلف 
و همینطـور معاونت هـای وزارت متبـوع با محوریت معاونت هنری سیاسـت گذاری شـده و توسـط 
دفتـر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، برنامه ریزی و اجرا شـده اسـت که هدف نهایـی آن راه اندازی 

شـبکه های مختلف شـهرهای خالق در حوزه فرهنگ و هنر می باشـد.
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 مشارکت 370 شهر با 700 ایده در شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر
 نشست هم اندیشی معاونان هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسرکشور باموضوع شبکه 

شهرهای خالق فرهنگ و هنر
 برگزاری کارگاه های آموزشی شهرهای خالق فرهنگ و هنر در 31 استان کشور

 شیوه اجرایی 
در هر شـهر، شـورای برنامه ریزی شـهرهای خالق فرهنگ و هنر به ریاسـت فرماندار و دبیری رئیس 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و بـا حضـور نماینـدگان مجموعه ای از دسـتگاه های فرهنگـی و هنری 
شهرسـتان تشـکیل  شـد .سـپس دبیرخانه شـهر خالق فرهنگ و هنر در اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
راه انـدازی و پـس از آن، شـهرها مطابـق بـا فراخوان، نسـبت بـه انتخاب حوزه و شـاخه موضوعـی اقدام 
کردند. هر شـهر پس از امضای فرم های مربوطه توسـط شـهردار، رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
و نمایندگان انجمن های فرهنگی و هنری مرتبط، آن هارا با نامه مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی استان 
مربوطـه ،بـه دبیرخانـه مرکـزی ارسـال و پـس از ارزیابی فرم های رسـیده، نمایندگان هر شـهر بـه کارگاه 
تخصصـی مرتبـط دعـوت شـدند. پس از بازگشـت گـروه آمـوزش دیده، طـرح تفصیلـی و پرونده های 
تخصصـی شـهر را تدویـن و بـه دبیرخانـه مرکزی پـس از اعالم نظر هیئت داوران، طی مراسـمی شـبکه 

شـهرهای خالق هر رشـته فرهنگی و هنری را ارسـال شـد. 

   برنامه ها، فعالیت ها و اقدام ها به طور ویژه برای این عنوان طراحی شده باشد.
   برنامه ها باید متناسب با نیازهای محلی ،آیین های بومی و ارزش های دینی و ملی باشد.

   تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ و هنر شهر داشته باشد.
   از مشـارکت مردمی و پشـتیبانی شـرکت های بزرگ تجاری ،کارخانه ها و دستگاه های اجرایی برای 

تأمین هزینه ها و سـرمایه گذاری برخوردار باشد .
   قابلیت الگوبرداری داشته باشد.

   در محتوا و شیوه اجرا نوآورانه و کیفی باشد.
   قابلیت و ضمانت اجرایی داشته باشد.

 بـرآورد کلـی از هزینه هـای برنامه ها داشـته باشـد. در بـرآورد مالی به شـیوه های تأمین منابـع، اصول 
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بهـره وری و راه های بیشـترین اثرگذاری اشـاره شـود.
 گسـتره اجرایـی هـر برنامـه می توانـد در سـطح شـهر، یا در سـطوح محلـی، ملی و حتـی منطقه ای 
وبین المللی باشـد. در عین حال، معرفی هر شـهر به عنوان شـهر خالق در یک حوزه موضوعی فرهنگ 
و هنر، به معنای محور قرار گرفتن آن شـهر در مهمترین فعالیت های آن حوزه موضوعی در سـطح ملی 

بود خواهد 
 جدول زمانی قابل ارزیابی و پیگیری دقیقی را ارائه دهد.

جدول 28-4: میزان مشارکت در طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر به تفکیک استان، در مرحله اول-سال1398

تعداد حوزه های موضوعیتعداد شهرهای شرکت کنندهنام استانردیف
۱۶۳0آذربایجان شرقی۱
۱۳۲۷آذربایجان غربی۲
۶۱۳اردبیل۳
۲۳۵۱اصفهان۴
۱0۱۳ایالم۵
۴۹البرز۶
۱۳۳۵بوشهر۷
۵۱۲تهران۸
۸۱۷چهار محال و بختیاری۹
۹۲۲خراسان جنوبی۱0
۱۷۴0خراسان رضوی۱۱
۸۲۱خراسان شمالی۱۲
۱۸۴0خوزستان۱۳
۱۲۲0زنجان۱۴
۸۲۳سمنان۱۵
۱۶۳۷سیستان و بلوچستان۱۶
۲۷۶۵فارس۱۷
۳۶قزوین۱۸
۱۳قشم۱۹
۱۳قم۲0
۶۱۴کردستان۲۱
۲۲۴۶کرمان و جنوب کرمان۲۲
۱۳۳۳کرمانشاه۲۳
۷۱۵کهگیلویه و بویر احمد۲۴
۹۱۸گلستان۲۵
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ادامه جدول 28-4: میزان مشارکت در طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر به تفکیک استان در مرحله اول-سال1398

تعداد حوزه های موضوعیتعداد شهرهای شرکت کنندهنام استانردیف
۱۶۳۹گیالن۲۶
۶۱۵لرستان۲۷
۱۴۳۱مازندران۲۸
۴۹مرکزی۲۹
۲۵منطقه آزاد اروند۳0
۱۳۳۱هرمزگان۳۱
۱0۱۳همدان۳۲
۱۲۲0یزد۳۳

۳۵۲۷۷۶مجموع
جدول 29-4: میزان مشارکت در طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنربه تفکیک استان، در مرحله دوم-سال1398

تعداد حوزه های موضوعیتعداد شهرهای شرکت کنندهنام استان

۲۳۷آذربایجان شرقی
۱0۶آذربایجان غربی

۵۴اردبیل
۱۲۷اصفهان

۹۴ایالم
۸۵البرز

۹۵بوشهر
۴۴تهران

۴۴چهارمحال و بختیاری
۶۶خراسان جنوبی
۱۲۸خراسان رضوی
۵۴خراسان شمالی

۲۴۶خوزستان
۹۶زنجان
۵۴سمنان

۹۶سیستان و بلوچستان
۱۱۷فارس
۲۲قزوین

۱۱قم

۳۳کردستان
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ادامه جدول جدول 29-4: میزان مشارکت در طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنربه تفکیک استان، در مرحله دوم-سال1398

تعداد حوزه های موضوعیتعداد شهرهای شرکت کنندهنام استان
۱0۹کرمان

۱۲۶کرمانشاه
۶۴کهکیلویه و بویراحمد

۵۵گلستان
۷۷گیالن
۸۳لرستان

۱۱۶مازندران
۵۵مرکزی

۱۳۷هرمزگان
۸۵همدان

۱۱۶یزد
۲۶۷۱۶۲مجموع

برگزاری پویش اهدای کتاب به مناطق روستایی کشور با شعار »با کتاب می شه« 
 به پیشنهاد مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتاب خوانی و با هدف ترویج فرهنگ 
مطالعه و کتاب خوانی در بین اقشـار محروم جامعه پویش اهدای کتاب به مناطق روسـتایی کشـور با 
شعار »با کتاب می شه« از تاریخ ۲۳ الی ۳0 آبان اجرا شد. از اهداف این طرح آشنا سازی شهروندان 
با مقوله اهدای کتاب، کمک به اقشار کم درآمد و ضعیف که قادر به خرید کتاب نیستند، افزایش 
مطالعه شـهروندان و نهادینه شـدن کتاب خوانی و رشـد کمی و کیفی شـاخص کتاب خوانی اسـت. 
ایـن رویـداد فرهنگـی با همـکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، معاونت 
توسـعه روسـتایی و مناطـق محروم ریاسـت جمهـوری و مشـارکت تعـدادی از سـازمان های دولتی و 
انجمن هـای مـردم نهـاد و گروه هـای جهادی مرتبط و با محوریت سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی در 
آسـتانه هفتـه کتاب شـد. بر ایـن اسـاس ۱۴0 کتابخانه متعلق به سـازمان فرهنگی و هنری شـهرداری 
تهران، کتابخانه های عمومی و برخی از ایستگاه های پر تردد مترو سطح شهر تهران، کتاب های مازاد 
همشـهریان تهرانـی و نیـز دسـتگاه های اجرایی و دانشـگاه ها جمع آوری و پـس از تجمیع و تفکیک 
آن هـا، معاونـت امـور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ایـن کتاب ها را بـرای مناطق محروم 

روستایی کشـور ارسال می کند.
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واحد آمار و برنامه ریزی
اقدامات انجام گرفته شامل:

 کمک به تهیه و تدوین برنامه های معاونت امور فرهنگی
 تشـکیل کارگـروه برنامه ریـزی و ارائه برنامه های دفاع از برنامـه و بودجه معاونت امور فرهنگی با 

همکاری ستاد 
 تدوین و انتشار نشریه آماری شمارگان فرهنگ- بهار 1397

 ماهنامه نقد و نظر فعاالن نشر در حوزه برنامه ریزی معاونت امور فرهنگی - شماره یکم فروردین 
1398

 تدوین گزارش عملکرد معاونت امور فرهنگی در سال 1397 
 تهیه و ارائه گزارش معاونت امور فرهنگی در حوزه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
 تهیه و ارائه گزارش معاونت امور فرهنگی در حوزه احکام سیزدگانه رئیس جمهور 

 تهیه و ارائه گزارش های دوره ای معاونت امور فرهنگی در حوزه کالن برنامه های وزیر 
 تهیه گزارش آماری شاخص های معاونت امور فرهنگی در حوزه اقتصاد مقاومتی 

 تهیه و ارائه گزارش اقدامات معاونت امور فرهنگی در حوزه گفتمان  سازی اقتصاد مقاومتی 
  تهیه و ارائه گزارش های دوره ای شاخص های تکالیف کمی برنامه ششم توسعه 

 ارائه گزارش آماری شاخص های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مربوط به معاونت امور فرهنگی 
 تهیه و ارائه گزارش چالش ها، موانع و پیشنهادات دفاتر و مؤسسات معاونت امور فرهنگی 

 گـزارش اقدامـات معاونـت در ارتباط با بنـد 1 و 4 ) جوانان، فرصت ها و چالش( قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیری با هدف رونق تولید و اشتغال و حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری برای معاونت 

امور حقوقی، مجلس و امور اسـتان ها، و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری 
 تهیه و ارائه گزارش برنامه های معاونت امور فرهنگی در ارتباط با کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و 

ایران 
 تهیه و ارائه گزارش عملکرد رسانه ای و تبلیغی معاونت فرهنگی برای روابط عمومی وزارت 

 تهیه و ارائه گزارش عملکرد بودجه 1397 و برآورد بودجه سال 1398 دفاتر و مؤسسات معاونت 
 ورود اطالعات اقالم آماری سال 1397 دفاتر و مؤسسات معاونت امور فرهنگی در سامانه فرابر 

 تهیه و ارائه شاخص های بهره وری سال 1397 معاونت امور فرهنگی 
 تهیه و ارائه گزارش بازنگری آیین نامه پرداخت یارانه های نشر 

 تهیه و ارائه گزارش برش استانی بودجه دفتر مطالعات در سال 1398 
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 گزارش آمار ریزداده های ناشران و چاپخانه های کشور برای مرکز آمار ایران 
 تهیه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص سرانه مطالعه 

 تهیه و ارائه گزارش ضوابط مالی دفاتر و مؤسسات معاونت امور فرهنگی 
 ارائه شاخص های پیشنهادی اختصاصی سال 1399 معاونت امور فرهنگی به دفتر ارزیابی عملکرد  وزارت

  گزارش ارزیابی عملکرد معاونت 
ارزیابـی عملکـرد بـه عنـوان یکـی از زیـر نظام های مدیریـت عملکرد کـه در فصل یازدهـم قانون 
مدیریـت خدمـات کشـوری ) مـواد 81، 82 و 83 ( مـورد تأکید قرار گرفته اسـت همه سـاله در ابعاد 
شـاخص های عمومی و اختصاصی اجرایی شـده و مبنای ارزیابی عملکرد دسـتگاه ها قرار می گیرد. 
هجـب مبانـی شـاخص های عمومـی ارزیابـی عملکرد برگرفتـه از برنامه هـای عملیاتی اصـالح نظام 
اداری به اسـتناد مصوبه شـورای عالی اداری) شـماره 206/6653 تاریخ 1390/3/23 ( است. مبانی 
شـاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد برگرفته از اهداف، مأموریت هاو وظایف دسـتگاه، برنامه 
ششم توسعه، برنامه های پیشنهادی وزراء هنگام اخذ رأی اعتماد می باشد. اهداف اصلی برنامه جامع 
اصـالح نظـام اداری: 1.تبدیـل دولـت به دولتـی 2.کارا و اثر بخـش 3.متعهد بـه آرمان ها و متکی به 

اعتماد مردم ) به عنوان یک سـرمایه اجتماعی( 4.چابک، انعطاف پذیر و پیشـران توسـعه
راهبردهای اصلی برنامه جامع اصالح نظام اداری: 1.چابک  سازی دولت 2.متناسب و منطقی  سازی 
حجم و اندازه دولت 3.تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای سـتادی و کارآمدی نظام اداری 4.توسـعه 
دولـت الکترونیـک و بهـره گیـری از فناوری های نویـن 5.توجه خاص بـه توانمند  سـازی کارکنان و 
ارتقاء کیفی مدیران دولت 6.اداره واحدهای عملیاتی )مجری( در فضای رقابتی )اقتصادی تر کردن 
خدمـات دولـت( 7.صیانـت از حقوق شـهروندان در نظام اداری 8.ارتقای شـفافیت، پاسـخگویی و 

سـالمت نظام اداری و مقابله مؤثر با فسـاد 9.ارتقاء بهره وری )سـازمان و نیروی انسانی(
• گزارش آمار ریزداده های ناشران و چاپخانه های کشور برای مرکز آمار ایران

• تهیه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص سرانه مطالعه
• تهیه و ارائه گزارش ضوابط مالی دفاتر و مؤسسات معاونت امور فرهنگی

• ارائـه شـاخص های پیشـنهادی اختصاصـی سـال 1399 معاونـت امور فرهنگـی به دفتـر ارزیابی 
عملکـرد وزارت

در همیـن راسـتا با توجه به اینکـه امتیاز ارزیابی عملکرد شـاخص های اختصاصی تمام بخش های 
وزارتخانه به دلیل تغییر روش ارائه ی منابع مسـتندات شـاخص ها در سـال 1397 توسـط سـازمان امور 
اداری و اسـتخدامی کشـور از قالب کاغذی به الکترونیکی دچار افت امتیاز شـده بودند این دفتر با 
تالش و تدوین گزارش های کارشناسـی و برگزاری جلسـات متعدد با مدیران و کارشناسـان سـازمان 
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مذکور و رفع اشـکال مسـتندات مربوط به شاخص ها موفق شد تا امتیاز معاونت بیست نمره ارتقا پیدا 
کندکه به نسـبت رشـد قابل توجهی را نشان می دهد.

گزارش ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی معاونت امور فرهنگی
جدول 30-4: مقایسه  امتیازات ارزیابی عملکرد معاونت ها و مراکز ستاِد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

عناوین محورهای اختصاصی 
ستاد

درصد تحققامتیاز نهاییسقف امتیاز

۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

۱۳۵۱۳۲۱۲0۱۲۲.۲۷۸0.۲۵۹۹.۴0۹0.۵۷۶0.۸0۸۲.۸۳محور امور فرهنگی
۱۳0۱۲۵۱۳0۱0۳.۳۵۱۱۵.0۸۱۱0.۹۴۷۹.۵0۹۲.0۶۸۵.۳۳محور امور هنری

۱۴0۱۳۹۱۵۳۱۱۳.0۱۱۳0.۵۹۱۳۳.۸۷۸0.۷۲۹۳.۹۵۸۷.۵0محور امور سنمایی
۶0۸۷۱۱۵۴۷.۸۱۸۳.۴۳۹۷.۶۸۷۹.۶۸۹۵.۹0۸۴.۹۴محور امور قرآن و عترت

۱00۸۱۸0۶0.0۱۵۱.۵۵۶۷.۵0۹۲.۴۷۶۳.۶۴۸۴.۳۷محور امور دیجیتال

۶0۴۲۴۵۲۸.۸0۴0.۳۵۳۱.۱۶۳۹.۶۶۹۶.0۷۶۹.۲۴محور بازی های رایانه ای

۹۵۱۱۳۹۵۷0.۸۷۸۵.۳۵۶۶.۶۷۷۴.۶0۷۵.۵۳۷0.۱۸محور کتابخانه های عمومی

محور امور مطبوعاتی و 
۸0۱۱۴۱۱۲۸0۹۹.0۶۸۷.۳۷۱00۸۶.۸۹۷۸.0۱اطالع رسانی

۹0۹۹۱۱0۹0۹۶.۶۸۹۹.۳0۱00۹۷.۶۵۹0.۲۷محور امور فرهنگی بین الملل

جدول 31-4: ارزیابی عملکرد معاونت امور فرهنگی در شاخص های اختصاصی-  سال 1398

وزن/سقف توضیحاتشاخص
واحد سنجشامتیاز

خودارزیابی

استاندارد/
عملکردهدف

۳۸۳۸دقیقه۱۳شرح وظایف دستگاهسرانه مطالعه

))GDP 0.۱۲0.۱۲درصد۲0سند تفصیلی برنامه ششمسهم بازار کتاب از تولید ناخالص داخلی

سرانه عناوین کتاب های منتشر شده به ازای هر 
۱0.۲۱۲.۱عنوان۲۶سند تفصیلی برنامه ششم۱00هزار نفر

سرانه شمارگان کتاب های منتشر شده به کل 
۲.۴۱.۷نسخه۲۶سند تفصیلی برنامه ششمجمعیت کشور

نسبت عناوین کتاب های چاپ اول منتشرشده به کل 
۶۱.۹۶۱درصد۲۶سند تفصیلی برنامه ششمعناوین کتاب های منتشرشده

سرانه شمارگان کتاب های منتشرشده کودک 
0.۱۹0.۵درصد۲۱سند تفصیلی برنامه ششمونوجوان به جمعیت کودک و نوجوان کشور
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جدول 32-4: شاخص های تخصصی ارزیابی عملکرد معاونت امور فرهنگی در برنامه ششم توسعه

شماره ردیف و عنوان 
هدف کلی

عنوان شاخص / 
هدف کمی

واحد 
متعارف

رشد سال های برنامه ششمپیش بینیسال پایه
متوسط 
دوره 
برنامه 
ششم 

)درصد(

۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

ارتقا فرهنگ، معنویت 
و رشد فضائل اخالق
فرهنگ  سازی اقتصاد 

مقاومتی
مقاوم  سازی، بالندگی، 

پویای و اعتال و 
توانمند  سازی فرهنگی
تحکیم و پایداری 

اقتصاد فرهنگ و هنر

سهم بازار کتاب 
از تولید ناخالص 
) GDP( داخلی

۱۲0۲%۱۲%۱۲%۱۲%۱۲%۱۲%درصد

۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸دقیقهسرانه مطالعه
شمارگان 

کتاب های منتشر 
شده

۱,000۱۵۲,۳۲۳۱۴۵,۶۵۳۱۵۱,۴۷۹۱۵۷,۵۳۸۱,۶۳۸,0۴0۱۷0,۳۹۴۴نسخه

عناوین کتاب های 
۷۲,۸۷۷۷۵,۴۱۲۷۸,0۳۶۸0,۷۵۱۸۳,۵۶0۸۶,۴۶۷۳/۵عنوانمنتشر شده

سرانه عناوین 
کتاب های منتشر 

شده

عنوان به 
هر ۱00هزار 

نفر
۹/۴۹/۶۹/۸۱0۱0/۲۱0/۴۱0/۲

سرانه شمارگان 
کتاب های منتشر 

شده

نسخه به 
جمعیت 

کشور
۲۲۲/۱۲/۲۲/۳۲/۴۴

نسبت عناوین 
کتاب های چاپ 
اول منتشر شده 
به کل عناوین 

کتاب های منتشر 
شده

۵۸/۴۵۹/۲۶0/۱۶۱۶۱/۹۶۲/۸۱/۵درصد

نسبت عناوین 
کتاب های منتشر 
شده کودک و 
نوجوان به کل 

عناوین کتاب های 
منتشر شده

۷۷%۱۵/۲۱۵/۲۱۵/۵۱۵/۶۱۵/۷۱۵/۸درصد

سرانه شمارگان 
کتاب های منتشر 
شده کودک و 

نوجوان به جمعیت 
کودک و نوجوان 

کشور

۱۹۲/۸%۱۹%۱۸%۱۸%۱۷%۱۷%درصد
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تدوین گزارش کارشناسی وپژوهشی 
پژوهش  هـای کاربـردی در دسـتگاه های دولتـی ابـزاری بـرای بهبـود وضـع موجـود هسـتند. ایـن 
پژوهش هـا ضمـن ارائـه تصویـری از گذشـته، با بررسـی ضعف هـا و کاسـتی ها افق های جدیـدی را 

پیش رویمـان می گشـایند. 
بـا ایـن حـال، روند طوالنی انجام یک پژوهش از یک سـود و هزینـه باال، پیچیدگی و فاصله ای که 
کادمیک با مسـائل و مشـکالت اجرایی وجود دارد، معموال مانع تبدیل  میان پژوهش های علمی و آ

پژوهش ها به متن های سیاسـتی یا برنامه ای تأثیرگذار در سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایی می شـود.
تدویـن گـزارش گزارش هـای کارشناسـی و راهبـردی، راه میانـه ای اسـت کـه هم زمـان را کوتاه تر 
می کنـد و هـم بـه آسـانی بـه متن هـای سیاسـتی و بر نامـه ای تبدیل می شـود. گـزارش کارشناسـی و 
راهبردی اگرچه ادبیاتی نسـبتًا غنی در کشـورهای توسـعه یافته دارد، اما در کشور ما سازمان ها آشنایی 

چندانـی بـا آن ندارنـد و اقبـال چندانـی به این شـکل از گزارش نشـان نمی دهند.
بـا توجـه بـه این کاسـتی، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در سـه سـال گذشـته با اسـتفاده از 
تجربه هـای ملـی و جهانی، تدوین گزارش های کارشناسـی و راهبردی در خصوص مسـائل فرهنگی 

حـوزه معاونـت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی را در دسـتور کار خود قـرار داد.
این گزارش ها که توسـط کارشناسـان و متخصصان حوزه های مطالعاتی تهیه می شود به بیانی ساده 
و روشن، مسائل مورد مطالعه را توضیح می دهند و رویکردهای سازمان در حل مشکل و راهکارهای 
پیشـنهادی برای حل یا برون رفت از مشـکل را مورد مو شـکافی قرار می دهند یا راه حل های جدیدی 
پیشـنهاد می دهنـد و نتایج حاصله در اختیار ذی نفعان، تصمیم گیران و مدیـران ذی ربط قرار می گیرد 

تـا نقش مؤثری در انتخاب بهترین و مؤثرترین راه ها باز کند.
آن چـه ارائـه می شـود، یکی از گزارش هایی اسـت کـه به عنوان پایه ای برای بحث و ارزیابی بیشـتر 
تهیـه شـده اسـت. ایـن گـزارش در کنـار بررسـی وضع فعلی بـه ارائـه راه کارهایـی برای حل مسـائل 
می پـردازد. بدیهـی اسـت با بحث و بررسـی این متن و نقد پیشـنهادهای ارائه شـده، می تـوان به توافق 
درباره راه کارهای درسـت دسـت یافت و آن را به متن های سیاسـتی و برنامه ای تأثیرگذار در ساختارها 

کرد. تبدیل 
بـا ایـن هدف، نسـخه هایی از ایـن گزارش در دسـترس مدیـران، دسـت اندرکاران و ذی نفعـان قرار 

می گیـرد تا شـروعی بـرای گفت وگویـی سـازنده در این حوزه باشـد.
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جدول 33-4: گزارش فعالیت واحد پژوهش وگزارش های کارشناسی و ارزیابی  - سال 1398

تعداد عنوان مطالعات و پژوهش های فرهنگی حمایت شدهردیف
صفحه 

۱۷ گزارش اجمالی از وضعیت نشر الکترونیک به نسبت نشر کاغذی در چند کشور مطرح۱

۱۲گزارش نشر در کشور ترکیه۲

۲۸۲مقدمه ای بر پیشینه آموزش تفکر نقادانه در ایران۳

۱۵۲بررسی رابطه میزان کتاب خوانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه تهرانی ۴

۹0بررسی رابطه کتاب خوانی و آسیب های اجتماعی۵

۸۶بررسی وضعیت توزیع یارانه های نشر۶

۱۵۳تدوین راهبردی ظرفیت های رسانه های نوین در ارتقاء فرهنگ کتاب خوانی در ایران ۷

۱۳0چالش های فراروی صنعت نشر در ایران۸

۲۸۴مطالعه عوامل موثر بر پدیده قاچاق کتاب و راهکارهای مقابله با آن۹

۱۱کتاب الکترونیک : توسعه ها و روندها۱0

۲۴۱گزارش عملکرد معاونت امور فرهنگی در سال ۱۱۱۳۹۷

۱۱۱پیشنهادهایی برای ترویج کتاب خوانی در شهر های کشور۱۲

۷۸طرح هایی برای ترویج کتاب خوانی در روستا ها۱۳

۶۲بررسی وضعیت استارت آپ ها در حوزه صنعت نشر۱۴
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جدول 34-4: مراسم و نشست های تخصصی - سال 1398

واحد عنوان قلم آماری
تعدادسنجش

۱کارگاهکارگاه آموزشی مدرسان چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان

۱کارگاهکارگاه  آموزش مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در تهران

۱کارگاهکارگاه آموزشی »مدل های جهانی فرهنگ کتاب خوانی و شیوه های ترویج آن در اروپا و ایران«

۳۲کارگاهکارگاه آموزشی شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر در کلیه استان ها

۱جلسهجلسه آموزشی و توجیهی فعالیت های ترویجی کتاب خوانی در استان البرز

۱نشستنشست شورای سیاست گذاری چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودکان و نوجوان

همایش معاونان فرهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور با موضوع برنامه ریزی فرهنگی 
۱همایش به میزبانی یزد 

نشست هم اندیشی معاونان هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور با موضوع شبکه شهرهای 
۱نشستخالق فرهنگ و هنر 

۱نشستنشست فعاالن حوزه ترویج کتاب خوانی جنوب کرمان با حضور ابراهیم حیدری
نشست بخشداران، دهیاران، شهرداران و شوراهای اسالمی روستاهای جنوب کرمان با موضوع فعالیت های 

۱نشستترویجی کتاب خوانی 

۱نشستنشست شورای سیاست گذاری برنامه پایتخت کتاب و جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران

۱جلسه جلسه هم اندیشی برنامه های ترویج کتاب خوانی و شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر در آذربایجان غربی 

جلسهجلسه شورای برنامه ریزی ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی

۱نشستنشست هم اندیشی مربیان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان

برگزاری مجمع عمومی شبکه مروجان کتاب خوانی کشور در سال ۹۸ و در حاشیه جشنواره ششم تقدیر از 
۱نشستمروجان کتاب خوانی

۱جلسهجلسه شورای برنامه ریزی ششمین برنامه پایتخت کتاب ایران و جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

۱همایشبرگزاری ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی در ۲۵ آبان با معرفی برگزیدگان 

۱نشستنشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب 

۱همایشششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران
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  مشکالت، موانع و پیشنهادات
مشکالت و موانع:

   ناهماهنگی و عدم همکاری بعضی نهادهای دولتی در ترویج کتاب خوانی
   عدم اختصاص بودجه کافی ترویج کتاب خوانی

   عدم توجه به حوزه برنامه ریزی در صنعت نشر
   نبود سامانه الکترنیکی جامع چاپ و نشر در معاونت

   نبود اطالعات آماری موثق و به روز از صنوف مختلف حوزه چاپ و نشر کشور
   عدم توجه به گزارش های کارشناسی در برنامه ریزی و سیاستگذاری ها

   وجـود دسـتگاه های متعـدد تصمیم سـاز و تصمیم گیـر در حـوزه فرهنـگ بـه ویـژه کتـاب و 
کتاب خوانـی

   ناکارآمدی قوانین و مقررات و ساختارها نسبت به تغییر و تحوالت حوزه نشر
پیشنهادات و برنامه های آتی: 

   راه اندازی سامانه الکترنیکی جامع چاپ و نشر در معاونت
   تشکیل کارگروه مرکزِی برنامه ریزی، متشکل از نمایندگان یا کارشناسان هر اداره کل و صنوف 

مربوطه در حوزه چاپ و نشر
   بازنگری شیوه نامه و آئین نامه های مربوط به حوزه نشر در معاونت

   بازنگری بنیادی در مجموعه فعالیت ها، برنامه ها و بودجه معاونت امور فرهنگی
   متناسب سازی شرح وظایف ادارات کل معاونت به تغییر و تحوالت روز صنعت چاپ و نشر

   تدوین سند راهبردی معاونت امور فرهنگی برای توسعه صنعت چاپ و نشر کشور
   سیستمی کردِن مستند سازی و تدوین اقدامات و فعالیت های معاونت

   بازنگری در مدل برنامه ریزی های معاونت 
   توجه به فناوری های جدید صنعت نشر در حوزه کتاب خوانی

   کمک بیشتر به توسعه متوازن حلقه های مختلف نشر
   مشارکت بیشتر صنوف مختلف نشر در سیاست گذاری و برنامه ریزی
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اسامی همکاران 
1. ابراهیم حیدری-مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی 2. عبدالرضا گرشاسـبی-معاون 
دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزی فرهنگـی 3. مهدی حشـمتی خرم رودسـری- معاون ترویـج کتاب و 
کتا ب خوانی4. مهدی الماسـی 5. بنفشـه اعرابی 6. بهاره پیشـان 7.  سـجاد جمشـیدیان  8. حسـین 
خوشـقدم 9. فروغ ریحانی  10. رضا رهبر 11. مهناز سـمیعی  12. مجید صیادی 13. مینا فرشـچیان 

14. فرشـته کریم پور 15. سـعید محسـنی  16. زهره مظهری 17. مهناز مینایی 18. نجمه نیسـاری 
 



دفتر امور چاپ و نشر
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 شرح وظایف سازمانی
 دفتـر امـور چـاپ و نشـر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بـه عنوان متولی 
سیاسـت گذاری برنامه ریـزی توسـعه فرهنگـی و فناوری امـور چاپ کشـور دارای وظایـف هدایتی، 

حمایتـی و نظارتـی اسـت و شـرح وظایف سـازمانی آن به شـرح زیر اعالم می شـود .
- تدوین سیاست های الزم به منظور توسعه فرهنگی در حوزه امور چاپ و نشر کشور

- برنامه ریـزی الزم بـرای نظارت بر محتوای تولید محصوالت چاپی در راسـتای پاسداشـت زبان و 
ادبیات فارسی

- اعمـال تمهیـدات الزم در بهـره و ترویج از مؤلفه ها، نمادها، و نام ها و طرح های فرهنگی ایرانی و 
اسالمی محصوالت چاپی

- ارتباط موثر با شـرکت ها، کارخانجات، و کارگاه های صنایع مختلف در جهت توسـعه و تعمیق 
گاهی تولیدکنندگان نسبت به استفاده از الگوهای مناسب در تولید محصوالت چاپی در چارچوب  آ

قوانین و مقررات مربوط
- توسعه ارتباط با شرکت ها وکارخانجات و تولیدکنندگان صنایع مختلف و فراهم  سازی زمینه حضور 

و مشارکت فعال و موثر در جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و تخصصی امور چاپ و نشر
- فراهـم آوری امـکان صدور مجوز پیش از چاپ طرح های محصوالت چاپی، ثبت مالکیت طرح 

و نمونه بسته بندی محصوالت شرکت ها، کارخانجات و کارگاه های صنایع مختلف
- تعیین خط مشـی فرایند صدور مجوز صادرات محصوالت چاپی شـامل مجوزهای پس از چاپ 

و خروج از گمرکات کشور
- تعییـن خـط مشـی فرآیند صدور مجـوز واردات محصوالت چاپی شـامل مجوزهـای ورود )ثبت 

سـفارش( و ترخیص از گمرکات کشـور
- تعیین خط مشـی اجازه تأسـیس چاپخانه ها و واحدهای وابسته و نحوه صدور موافقت نام موقت 

)موافقت اصولی( و پروانه تأسـیس )پروانه بهره برداری(
- نظارت بر رویه خدمات حمایتی و پشتیبانی پس از صدور پروانه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

- برنامه ریـزی برای حمایت از انتشـار آثار و طرح های ارزشـمند فرهنگـی، هنری، ادبی، اجتماعی 
و نظارت بر حسـن انجام کار.

- تعیین خط مشی و برنامه ریزی جهت نظارت و رسیدگی بر تولید و اداره چاپخانه ها و واحدهای 
وابسته در حیطه ضوابط مربوط

ــش  ــازی و افزای ــرای توانمند س ــاپ ب ــوزه چ ــاوری ح ــعه فن ــور توس ــزی الزم به منظ - برنامه ری
ــت چــاپ کشــور ظرفی
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- مطالعه مسـتمر درخصوص شـناخت توان تولید داخلی در راسـتای کاهش واردات محصوالت 
قابل تولید در کشـور در حمایـت از تولیدکنندگان داخلی

- تشـکیل شـورا، کمیسـیون، کارگروه و کمیته های تخصصی به منظور بهره گیری از تخصص و 
تجربیات صاحب نظران و پیشکسـوتان در سیاسـت گذاری و برنامه ریزی در حوزه چاپ و نشـر

- حمایت از تشـکل های صنفی در راسـتای فراهم  سازی سـاز وکارهای الزم در افزایش تولید و رفع 
نیـاز مـواد اولیه مورد نیاز در چرخه تولید واحدهای صنفی و صنعتی

ایجـاد بانـک اطالعـات و آمـار در جهـت ثبـت فعالیـت و عملکردهـای مربـوط و تقویـت حوزه 
اطالع رسـانی چـاپ و نشـر

- اداره کمیسیون ها، کارگروه ها و کمیته های نظارتی، حمایتی، علمی و تخصصی امور چاپ و نشر
- مطالعه و بررسی دستاوردهای نوین و صنعتی و معرفی آن در جهت به روزرسانی چاپ کشور

- ایجاد بسـتر تعامل و هماهنگی با تشـکل ها و اتحادیه های صنفی در راسـتای توسـعه اقتصادی و 
رونق فضای کسـب وکار تولیدکنندگان

- حمایـت از پژوهش هـا و تألیفـات تخصصـی در راسـتای حمایت از پژوهشـگران و مؤلفان حوزه 
چاپ و نشـر

- سیاست گذاری، برنامه ریزی و حمایت از برگزاری جشنواره های چاپ استانی و کشوری
- بهبود روش ها و اصالح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اجرای فرآیند صدور مجوز متناسب با سیر 

تحول و اقتضائات روز
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دریافت گزارش از ادارات کل استانی

- پیش بینی و تمهیدات حمایتی و معافیت های الزم حسب سیاست ها و برنامه های وزارت متبوع
- بررسـی عوامـل موثـر در تغییـر و تعدیـل واردات محصـوالت چاپـی و فرهنگـی بـا همـکاری 

دسـتگاه های مرتبـط
- ایجاد سـامانه الکترونیکی در راسـتای تسـهیل و تسـریع در صدور مجوزهای فعالیت واحدهای 

چاپـی و صـادرات و واردات محصـوالت چاپـی و فرهنگی و انجـام نظارتهای مرتبط
- برنامه ریـزی جهـت گسـترش و ارتقـاء سـطوح کمـی و کیفـی آموزش های فرهنگـی، علمی و 

تخصصـی در حـوزه چـاپ و نشـر و صنایـع وابسـته با همکاری تشـکل های صنفی وابسـته
- برنامه ریـزی الزم بـرای افزایـش بهـره وری، به  سـازی و توسـعه در صنعـت چـاپ کشـور از طرق 

مختلـف در چارچـوب حـوزه اختیارات
- بهره گیری و اسـتفاده الزم از نتایج مطالعات مرتبط با روند توسـعه صنعت چاپ جهان و منطقه 

در حوزه فعالیت های چاپی کشـور
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- ایجــاد شــرایط الزم بــرای افزایــش و گســترش ارتباطاتبین المللــی دســت انــدرکاران حوزه هــای 
چــاپ و صنایــع وابســته

- هماهنگـی بـا دسـتگاه های ذیربط)دولتی و غیردولتی( جهت تسـهیل جریان چاپ در کشـور و 
گسـترش همـکاری با آنـان به منظور معرفی و عرضـه محصوالت مرتبـط در بازارهایبین المللی

- هدایـت و حمایت هـای قانونـی از مراکـز و کارگـزاران امـور چاپ و صنایع وابسـته در کشـور از 
قبیل معافیت های؛ مالیاتی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و ... هم چنین ایجاد تسهیالت الزم برای 

توسـعه صنعت چاپ و نظارت بـر آن امور
- حمایت از برگزاری نمایشـگاه و جشـنواره هایبین المللی حوزه چاپ و ایجاد بستر مناسب جهت 

شـرکت نمودن واحدهای مرتبط به منظور معرفی توانمندیهای موجود و کسـب بازارهای منطقه
- کمک به گسترش و فراهم آوردن زمینه های ارتقای فرهنگی جامعه، در حوزه فرهنگ عمومی 
از طریـق کتـاب بـه عنوان رسـانه ای تأثیرگذار در عینیت بخشـیدن بـه مفاهیم و ارزش های اسـالمی، 

انقالبـی و ملی در فرایند خریـد و توزیع کتاب
- غنـای فرهنـگ عمومی جامعـه با تقویت فرهنـگ کتاب خوانی از طریق تقویـت کتابخانه های 
کشـور با رویکرد افزایش دسترسـی مراجعان و مخاطبان و مصرف کنندگان کتاب با سـالیق مختلف 

به کتاب به خصـوص جوانان
- ایجاد گسترش سامانه جامع خرید و توزیع کتاب

- حمایت از خرید کتاب های استانی ارسال شده به دبیرخانه هیئت انتخاب و خرید کتاب
- حمایت از کتب ارزشمند و برگزیده جایزه های معتبر داخلی و خارجی در فرایند خرید کتاب

- بررسی درخواست های اهدای کتاب از مراکز مختلف متقاضی
- حمایت قبل از چاپ از کتب ارزشمند در قالب قرارداد

- توانمند سـازی و ایجاد انگیزه مشـارکت اشـخاص حقیقی و حقوقی فعال در چاپ و انتشـارات 
نوشتاری آثار 



شر
 و ن

پ
چا

ور 
ر ام

دفت

178

  تقویم فعالیت های فرهنگی
 اهدا 700 جلد کتاب کودک و نوجوان به مناطق سیل زده استان گلستان۱۱ فروردین 

۲۵ فروردین
بررسی الیحه اصالح بند )۱۶( ماده )۲( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وظایف 

صنعتی و سخت افزاری چاپخانه ها و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در کمیسیون فرهنگی مجلس     

تدوین شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب ۷ خرداد
انتصاب رییس شورای و اعضای شورای سیاست گذاری نوزدهمین دوره جشنواره چاپ۳۱ تیر 

 برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی چاپ در تاالر وحدت ۵ شهریور
 اختصاص ۹00 میلیون ریال کتاب برای توزیع در مسیر راه پیمایان حرم حضرت سید الشهدا)ع(۱۷ مهر

 افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی ۸ آذر

۲۱ بهمن
اهدای کتاب به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۵0 میلیون ریال برای کانون های فرهنگی و هنری مساجد و مبلغ ۷ میلیارد 
و ۸۶0 میلیون ریال برای مراکز مدیریت حوزه های علمیه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی.

 مشرو ح فعالیت ها: 
اداره کل چاپ و نشـر عالوه بر ارائه خدمات - براسـاس قانون - به متقاضیان، وظیفه برنامه ریزی 
بـرای ارتقـا و تسـهیل کسـب و کار در ایـن حوزه را نیـز دارد. در این راسـتا اداره کل چاپ و نشـر در 
چهار بخش: سیاسـت گذاری، برنامه ریزی، حمایت و نظارت برنامه هایی را در سـال 1397 انجام داد 
که به تفکیک گزارش مربوط ارائه می شـود: سیاسـت گذاری: انتقال یا واگذاری وجه صنعتی حوزه 
چاپ به وزارت صمت که بنا به سیاسـت اتخاذ شـده در وزارت متبوع در دسـتور کار قرار گرفته بود 
در سـال 1397 دنبال شـد. برای انجام این واگذاری، ضمن حضور در جلسـات کمیسـیون فرهنگی 
هیئـت محتـرم دولت، پـس از تصویب آن و برای ادامه پیگیری ها در جلسـات کمیسـیون فرهنگی و 
صنعتـی مجلس شـورای اسـالمی حضـور داشـته و در نهایت این الیحـه برای طـرح در صحن علنی 
تصویـب شـد. در ایـن سـال طبق دسـتور معاون امـور فرهنگی و سیاسـت حمایت از صنعت نشـر از 

ناشـران خصوصی حمایت بیشـتری صورت گرفت. 
برنامه ریـزی: در حـوزه برنامه ریـزی و بـرای تسـهیل فضای کسـب و کار، با توجه بـه قدیمی بودن 
ضوابط، آیین نامه ها و دسـتورالعمل ها، و هم چنین تغییر شـرایط اقتصادی، اجتماعی و رشد چشمگیر 
تکنولـوژی صنعـت چـاپ، اداره کل چـاپ و نشـر تدوین و اصـالح مجموعه قوانیـن، آیین نامه ها و 
دسـتورالعمل ها مرتبط با صنعت چاپ با هدف رفع ابهامات و تعارضات موجود، و تسـهیل و تسـریع 
انجـام امـور و بـه روز رسـانی در زمینه مقتضیات و نیازها جامعه انجام و دسـتورالعمل های زیر تدوین 
شـد: تدوین دسـتورالعمل نظـارت بر صـادرات و واردات محصوالت فرهنگی، تدوین دسـتورالعمل 
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صدور مجوز تأسـیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسـته، تدوین دسـتورالعمل صدور مجوز 
صادرات و واردات محصوالت چاپی غیرکتاب در بخش دبیرخانه هیئت انتخاب و خرید کتاب برای 
بخـش توزیـع، ارتقـاء برنامه نرم افـزاری موجود در دسـتورکار قرار گرفته اسـت. در بخش حمایت از 
کتب ارزشـمند برای تسهیل و تسـریع در روند ارائه، بارگذاری و بررسی محتوای کتاب های متقاضی 
حمایت و دسترسـی کارشناسـان بررسـی کننده آثار، راه اندازی قسـمت مربوط به این امر در سـامانه 

جامـع چاپ در حال پیگیری اسـت. 
حمایـت: بـا توجـه به شـرایط و مشـکالت ناشـی از اقدامات خصمانـه دولت های بیگانـه و ایجاد 
تحریم هـای ظالمانـه از سـوی دشـمن، ضمـن حمایـت از تأمین مواد اولیـه صنعت چـاپ در اولویت 
پیگیری هـا قـرار گرفـت. حمایـت از واردات مـواد اولیه و تجهیـزات قطعات غیرقابل تولیـد در داخل 
کشـور کـه مـورد نیـاز چـاپ و نشـر و نیـز جلوگیـری از نابسـامانی در بـازار با ایجـاد کارگـروه الزم، 
همـکاری در واردات و توزیـع مـواد اولیه خصوصـا، کاغذ با عضویت در کارگروه مربوطه و بررسـی 
درخواسـت های واردات زینک طی انجام کار کارشناسـی و ایجاد کمیته فرعی کارگروه سـاماندهی 
مـواد اولیـه از جلمـه کارهایی اسـت که ایـن اداره کل در حـوزه حمایت از صنعت چـاپ انجام داده 
اسـت. طرح هـای حمایتـی انجام شـده در سـال 97 به شـرح زیر اسـت: تدویـن شـیوه نامه واردات و 
توزیـع زینـک در ردیـف کا الهای اساسـی وارده بـا ارز حمایتی تدوین مجموعـه خدمات حمایت و 
نظارتی در حوزه چاپ و نشـر، برنامه ریزی الزم جهت تسـهیل واردات مواد اولیه به منظور تأمین مواد 
مـورد نیـاز چرخـه تولید محصـوالت چاپی در داخل کشـور با تشـکیل کارگـرو ه هـای الزم و تعامل 
بـا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، حمایـت از روند باز سـازی و نو سـازی ناوگان صنعـت چاپ و 
نشـر و بسـته بندی کشـور با پرداخت تسـهیالت مسـتقیم در چارچوب اعطای معافیت گمرگی ورود 
ماشـین آالت مـورد نیـاز، تعامـل و مکاتبه با صندوق توسـعه ملی جهت امکان رسـیدگی به طرح های 
صنعـت چـاپ در ردیف اولویت های توسـعه این صنعت که مراتب پیگیری و امکان ارائه تسـهیالت 

ازسـوی بانک هـای عامل صندوق مذکور به سراسـر اسـتان ها ابالغ شـد.
نظارت: نظارت بر فعالیت واحدها و نیز نظارت بر محتوای تولیدات چاپی به عنوان وظیفه سازمانی 
اداره کل در دسـتور کار بوده و در این راسـتا و جهت رونق فضای کسـب و کار با اهتمام به افزایش 
تولیـدات داخلـی، کنتـرل و ارزیابی سـطح واردات با توجه به توان تولید و ظرفیت های صنایع کشـور 
اقداماتی انجام شـده اسـت: تدوین دسـتورالعمل کمیسـیون فنی و موارد خاص چاپ و نشـر، تدوین 
آیین نامه صدور مجوز صادرات و واردات محصوالت فرهنگی و هنری، بررسـی توان تولید و ظرفیت 
داخـل کشـور بـرای تأمین مواد اولیه و محصـوالت چاپی و کنترل سـطح واردات به منظور حمایت از 
تولیدات داخلی، سامانه جامع چاپ: سامانه جامع چاپ به قصد سرعت بخشیدن به انجام روال های 
اداری، شـفافیت در انجـام امـور اداری و توزیـع عادالنـه و بـه روز اطالعات در حـوزه صنعت چاپ 



شر
 و ن

پ
چا

ور 
ر ام

دفت

180

راه انـدازی شـد. در سـال 1397 در حـوزه سـامانه جامع چـاپ اقدامات زیر انجام شـد: هماهنگی و 
انجـام تغییرات براسـاس قوانین ابالغی از سـوی دولـت محترم مانند حذف ادارات شـهرهای مرکزی 
اسـتان ها و سـپردن امـور ادارات شهرسـتان بـه ادارات کل اسـتان ها، اصالح بخش های سـامانه جامع 
چـاپ بـا توجـه به قانون 5 بخـش در هر روال اداری بـا توجه به ابالغیه مرکز نو سـازی و تحول اداری 
انجـام تغییـرات در جهـت تفویض امور به اسـتان ها و شهرسـتان ها، جلسـات هماهنگی بیـن وزارتین 
صنعت، معدن و تجارت و ارشاد برای انتقال اینترنتی اطالعات بین سامانه های جامع تجارت ایرانیان، 
جامـع چـاپ و سـامانه مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز برگزاری جلسـات آموزشـی در سراسـر کشـور و 

راه اندازی سـامانه در 25 استان
نوزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ کشور

 صنعـت چـاپ بـه عنوان یکـی از ابزارهای مؤثـر در عرصه فرهنگی، نقش بسـیار مهمـی در تولید 
و نشـر آثـار مکتـوب و گسـترش اطالعات عمومـی و تخصصی افراد بـرای ارتقای سـطح دانایی هر 
جامعه ایفا می نماید و از سـوی دیگر این صنعت به عنوان یکی از زیرسـاخت های کلیدی در چرخه 
تولید و توسـعه مؤلفه های اقتصادی از جمله اشـتغال زایی، توسـعه صادرات غیرنفتی، کاهش واردات 
و ... بـه شـمار مـی رود. اهمیـت راهبـردی صنعـت چاپ و بسـته بندی، لـزوم برگزاری جشـنواره ای 
مطلـوب و درخـور شـأن جشـنواره را مضاعـف می کند کـه به همین منظور این جشـنواره هر سـاله با 
در نظـر گرفتـن اهداف زیـر برگزار می گـردد: 1-ارج نهادن به خدمات فعاالن صنعت چاپ کشـور 
و تجلیـل از پیشکسـوتان و خادمـان این حوزه. 2-ایجاد رقابت سـالم و سـازنده بـرای ارتقای کیفیت 
محصـوالت چاپی کشـور. 3-گسـترش و تعمیـق ارتباطات ملـی وبین المللی صنعت چاپ کشـور. 
4-شناسـایی و معرفـی قابلیت هـای صنعت چاپ کشـور و تالش بـرای تقویـت آن. 5-ایجاد فضای 
نشاط، اتحاد، همدلی و گسترش امید در میان فعاالن صنعت چاپ. بخش مسابقات رشته های چاپ 
شـامل مباحث فنی و بر مبنای سـنجه های فنی و صنعتی که به کیفیت کاال و محصول عرضه شـده 
می انجامـد، داورهـا برگزیـدگان را اعالم می کنند. دومیـن موضوع در حوزه چـاپ، بحث طراحی ها 
و آرایه های گرافیکی اسـت که در این رشـته آرایه های بصری و گرافیکی مندرج در بسـته های چاپی 
بر اسـاس معیارهای هنری و زیبایی شناسـانه بررسـی می شوند. رشته بعدی هنجارهای محتوایی است 
که در این رشته توجه تولیدکننده محصول به جنبه های محتوایی شامل گستره های مسائل اجتماعی، 
ملی و معیشتی، خانوادگی، زیست محیطی و بهداشتی بررسی می شود و بر اساس هنجارهای مدنی، 
اخالقی و آئینی، بهترین شـعار بسـته محتوایی درج شـده روی بسـته ها، انتخاب می شـود. هم چنین 
پاس داشـت زبان فارسـی نیز موضوع دیگری اسـت که در این جشنواره به آن پرداخته می شود. در این 
رشـته واژگان، نوشـتار و نویسـه نگاری های مندرج در محصوالت چاپی بر اساس میزان بهره گیری از 
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توانمندی هـای زبـان فارسـی و ظرفیت هایـی که به ترویج این موضوع می انجامد، بررسـی می شـوند. 
زبان های بومی که در اسـتان ها و اقلیم های منطقه ای جاری باشـد نیز در این بررسـی ها قرار دارد. در 
کنار همه این  معیار ها همچون سال های های گذشته از چهره های برتر حوزه چاپ شامل پیشکسوت 
نمونه، کارآفرین نمونه، فعال نمونه و صادرکننده نمونه هم تقدیر می شـوند. جشـنواره صنعت چاپ 
در سـال 1398 از پنجم تا دهم شـهریور در20 اسـتان برگزار شـد، و 3 اسـتان )یزد، خوزستان و قم( در 
ماه های آبان و آذر در مجموع 23 استان با محوریت عرضه توانمندیهای این حوزه از جمله انتخاب و 
تجلیل از فعاالن چاپ و واحدهای وابسته، پیشکسوتان، کارشناسان، کارگران، نوآوران، تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت و چاپخانه داران( انجام شد. درضمن مراسم جشنواره ملی صنعت چاپ 
نیز در تاریخ دوشنبه / 4 شهریور/ 1398 ساعت 17 الی 19 با محوریت بزرگداشت روز ملی صنعت 
چاپ ایران، تقدیر از پیشکسـوتان برگزیده: - پیشکسـوت اسـتانی سراسـر کشـور 3 نفر، - از اسـتان 
تهـران 2 نفـر - کارآفریـن نمونه: 2 نفر - صادرکننده برتر محصوالت چاپی: 1 نفر ؛ - مدیرکل برتر به 
پاس همکاری مجدانه در روند اجرای طرح سامانه جامع چاپ کشور، - کارشناس برتر حوزه چاپ 
بـه پاس خدمت شایسـته در حـوزه چاپ و تکریم ارباب رجوع و توجه به بهره گیری از سـامانه جامع 
چاپ و انجام تألیف و پژوهش های مرتبط با حوزه چاپ، با حضور جمعی از مدیران و فعاالن حوزه 

چـاپ در تاالر وحدت برگزار شـد.
اعضای شـورای سیاسـت گذاری »نخسـتین دوساالنه جشـنواره ملی چاپ و نشر« بر اساس حکم 
دکتر محسـن جوادی 1.محمود شـالویی، 2.علیرضا اسماعیلی، 3.فرزاد ادیبی، 4.نیکنام حسینی پور، 
5.ایوب دهقانکار، 6.محمدحسین شهامت پور، 7.احمد ابوالحسنی، 8.غالمرضا شجاع، 9.علی اکبر 
ابراهیمی و 10.مهرزاد دانش. معاون فرهنگی به عنوان رییس شـورای سیاسـت گذاری با حکم وزیر 

محترم انتصاب شده بود. 
 لیست برگزیده گان نوزدهمین جشنواره ملی چاپ 1398: 

1.پیشکسوت برگزیده  آقای محمدحسین شفیع نیا -- استان کرمانشاه
2.پیشکسوت برگزیده آقای محمدرضا رستگاری نجف آبادی - استان اصفهان

3. پیشکسوت برگزیده آقای حسن فقیر قانع صفت - استان گیالن
4. پیشکسوت برگزیده آقای حسن بشارت - استان تهران

5. پیشکسوت برگزیده آقای اسمعیل صاحبی کاشانی - استان تهران
6.صادرکننده برتر محصوالت چاپی : آقای رستا توسلی بنابی- شرکت چاپ طالی ارومیه

7.کارآفرین و نوآور نمونه: آقای مصطفی حاجیلو - شرکت کیمیای نقس الماس
8.کارآفرین و نوآور نمونه :1. آقای مجید خادمی مزده - شرکت چاپ پویا هنر نوین
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2.جناب آقای سیدموسی حسینی کاشانی مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، به 
پاس همکاری مجدانه در روند اجرای طرح سامانه جامع چاپ کشور، سرکار خانم عصمت جهانی 
کیا : کارشناس محترم حوزه چاپ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی به پاس 
خدمت شایسـته در حوزه چاپ و تکریم ارباب رجوع و توجه به بهره گیری از سـامانه جامع چاپ و 

انجـام تألیف و پژوهش های مرتبط با حوزه چاپ

جدول 1-5: مقایسه میزان حمایت از استان های برگزار کننده جشنواره صنعت چاپ                                  )میلیون ریال( 
۱۳۹۸  ۱۳۹۷ استانردیف

۱۵0۱۵0آذربایجان شرقی۱
۱۵0۱۵0آذربایجان غربی۲
۱00۱00اردبیل۳
۱۵0-البرز۴
۱00۱00ایالم۵
۱00-چهارمحال وبختیاری۶
۱00۱00خراسان جنوبی۷
۱۵0۱۵0خراسان رضوی۸
۱00۱00خراسان شمالی۹
۱۵0۱۵0خوزستان۱0
۱00۱00زنجان۱۱
۱00۱00سمنان۱۲
۱۵0۱۵0فارس۱۳
۱۵0-قم۱۴
۱۵0۱۵0کرمان۱۵
۱00کرمان جنوب۱۶
۱۵0۱۵0کرمانشاه۱۷
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ادامه جدول 1-5: مقایسه میزان حمایت از استان های برگزار کننده جشنواره صنعت چاپ                         )میلیون ریال( 
۱۳۹۸  ۱۳۹۷ استانردیف

۱۵0۱۵0گلستان۱۸
۱۵0۱۵0گیالن۱۹
۱۵0۱00لرستان۲0
۱۵0۱۵0مازندران۲۱
۱۵0۱۵0همدان۲۲
۱۵0۱۵0یزد۲۳
-۱۵0قزوین ۲۴
-۱00سیستان و بلوچستان ۲۵

۲,۶۵0۳,000جمع

* شـایان ذکـر اسـت که اسـتان های هرمـزگان- قزوین- اصفهان - بوشـهر -مرکزی - سیسـتان و 
بلوچسـتان - کردسـتان - کهگیلویـه و بویراحمـد از برگزاری این جشـنواره انصـراف داده اند.

بخش آموزش 
 امـروزه بـا توجه به پیشـرفت های سـریع علمـی و فنـاوری در زمینه هـای گوناگـون، برنامه ریزی و 
اجرای دوره های آموزشـی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید در فعالیت های مختلف 
امری اجتناب ناپذیر اسـت. در بازارهای داخلی و جهانی مشـاغل و کسـب و کارهایی که همگام و 
همسـو با پیشـرفتهای علمی در حیطه فعالیت خود حرکت می کنند میتوانند توان رقابتی خود را حفظ 
نمایند. بدیهی اسـت که تحقق این امر با برگزاری مداوم برنامه های آموزشـی مفید و کاربردی میسـر 
گاهی فعاالن و  خواهد شـد. در همین راسـتا اداره کل چاپ و نشـر با هدف بهبود سـطح دانش و آ
دسـتاندرکاران )مسـئولین و کارشناسـان( حوزه چاپ و نشـر در سراسر کشور نسـبت به برنامه ریزی و 
تدوین برنامه آموزشی با دو رویکرد فنی و محتوایی و هم چنین برنامه های حمایتی از قبیل حمایت از 
تألیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی فاخر، تأمین کتاب کتابخانه های تخصصی چاپ و نشـر 

و... اقدام نموده اسـت. 
 جدول 2-5: مقایسه حمایت های انجام شده در حوزه آموزش چاپ 

۱۳۹۷۱۳۹۸قلم آماری
-۴تعداد دوره
-۱۶۸0نفر ساعت
-۳تعداد استان

-۷۳,۷00,000یارانه پرداخت شده )ریال(

)درصورت تخصیص بودجه حمایت می شود( 
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جدول 3-5: مقایسه حمایت های انجام شده از دانشجویان رشته های چاپ 

مبلغ )ریال(تعداد دانشجویانسال

۱۳۹۷۴۲۱۷۴,0۴۷,۹۶۲
۱۳۹۸--

)در صورت تخصیص بودجه حمایت می شود(
جدول 4-5: کارگاه های آموزشی استانی  - سال 1398

نفر ساعتزمانتعداد شرکت کنندگاناستان

۴0۹۳۶0فارس

محصوالت چاپی
بـه اسـتناد بنـد 16 مـاده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مصوب سـال 
1365 مجلس شورای اسالمی و مواد 12 الی 15 آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای 
وابسـته مصـوب سـال1371 هیئت وزیران و در اجـرای مصوبه مورخ 1397/06/04 شـورای راهبردی 
توسـعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی درخصوص سـاماندهی مجوزهای این وزارتخانه، 
دسـتورالعمل صدور مجوز صادرات و واردات محصوالت چاپی تنظیم و دفتر امور چاپ مسـئولیت 

نظارت بر حسـن اجرای آن را عهده دار شـد.
تعریف محصوالت چاپی:

هـر نـوع کار چاپی غیر از کتاب و مطبوعات _که آیین نامه خـاص خود را دارند _ مانند: کتابچه، 
گهـی نامه، کارنما)کاتالوگ( دفترک)بروشـور(، اعالمیه)تراکت(، پوسـتر، دفتر،  سـالنامه و تقویم، آ
جزوه، دفترچه راهنما، خبرنامه)بولتن(، و... انواع اوراق بهادار، هویتی و اداری،)تمبر، سربرگ،پاکت، 
کارت، فاکتورو...( انواع کارت ها)اعتباری، شناسایی و...( انواع بسته بندی )پاکت، کیسه، قوطی، 
بطری، تیوپ، پوکه، جعبه، کارتن، سـاک، لفاف، فویل و...( هنری و تزئینی)تابلو، کتیبه، کاشـی، 
سرامیک، ظروف، کاغذ دیواری، پارچه، البسه و...( و برچسب)لیبل( هولوگرام، نوشت افزار و لوازم 

التحریر، قطعات و ...را شـامل می شود.
جدول 5-5: مقایسه نظارت بر ورود، ترخیص و صادرات محصوالت چاپی 

سال
ترخیصورود ) ثبت سفارش(صادرات

محصوالت چاپی وزن 
محصوالت چاپی وزن مورد) کیلوگرم(

محصوالت چاپی مورد) کیلوگرم(
موردوزن)کیلوگرم(

۱۳۹۷۱۴،۴۲۱،۳۴0۵۴۸,۸۳۱,۱۴۸۵۲,۱۴۴,۱۳۶
۱۳۹۸۵،۳۴۵،۵۳۵۱۳۹۱00،۷۸۵،۶۷۹۶۱۸۳0,۷۷۹,۲0۶۹۳0
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اعطای مجوز برای اقالم چاپی 
دفتـر امور چاپ ونشـر به منظـور حفظ و تقویت زبان فارسـی، در چارچـوب نظارت های محتوایی 
در حـوزه تولیـد، صـادرات و واردات محصـوالت چاپـی، ضمـن تعامل بـا دسـتگاه های قانونگذار، 
اجرایی و نهاد های فرهنگی، هنری و تبلیغی و هم چنین متولیان و متناظران بخش صنعتی، بهداشـتی 
و غذایی واتحادیه ها با لحاظ کرد قانون ممنوعیت بکارگیری اسـامی و عناوین و اصطالحات بیگانه 
و قانـون حمایـت از حقوق مصرف کنندگان، در صیانت از فرهنگ »نوشـتاری فارسـی وتناسـب آن 
در محصـوالت چاپـی« اهتمام ویـزه دارد. بدین ترتیب در حوزه ضوابط و مقـررات مربوط در بخش 
ورادات ضمن لحاظ توان تولید داخلی و رونق فضای کسـب و کار تولید کنندگان، رعایت اسـتفاده 
از »واژه های فارسـی و نام گذاری محصوالت« در بخش چاپ، نشـر و بسـته بندی، نظارت های الزم 
اعمـال داشـته و در روند انجام وظایف، ضمن تالشـهای پیشـگیرانه در جهت حفـظ هویت ایرانی و 
اسـالمی در تولیـد و ثبت سـفارش واردات محصـوالت چاپی با ایجاد ارتباطـات و تعامالت با جامعه 
هدف طی نشسـت ها و مکاتبات، راهبردهای هدایتی را در تقویت اسـتفاده از خط و زبان فارسـی در 

تولیدات چاپی پی گرفته اسـت.
 هم چنیـن در اعمـال نظارت هـای الزم از حیـث محتـوا در ترخیـص محصوالت فرهنگـی وارداتی 
بـه گمـرک، در صـورت عـدم مطابقت کاال بـا آیین نامه ها و دسـتور العمل های مربـوط از واردات آن 

جلوگیـری به عمـل می آید.
جدول 6-5: مقایسه رسیدگی به تقاضاهای ثبت شده و صدور مجوز در سایر سامانه ها 

۱۳۹۷۱۳۹۸موضوعثبت سفارش/ ترخیص

۱,۳۱۴۶۱۸ورود محصوالت چاپیمجوزهای صادر شده در سامانه جامع تجارت ایران

)E.P.L(مجوزهای صادر شده در سامانه گمرگ
۱,۴۵۶۹۳0ترخیص محصوالت چاپی)پنجره واحد تجارت فرامرزی(

ثبت مجوزهای صادر شده
۱,۴۱۶۹۳0ترخیص محصوالت چاپیدر سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

مجوزهای صادر شده جهت صادرات محصوالت چاپی 
۴۶0۹۳0خروج محصوالت چاپیغیرکتاب
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نمودار1-5 : مقایسه تعداد    مجوزهای محصوالت چاپی سال 1398

 نمودار مقایسه ای تعداد    مجوزهای محصوالت چاپی

89سال   

 

89سفارش و ترخیص محصوالت سال نمودار وزنی )به کیلوگرم(  صادرات، ثبت   

 صادرات

 ثبت سفارش

 ترخیص

صادرات محصوالت 
 (کیلوگرم) چاپی وزن 

ثبت سفارش محصوالت 
 (کیلوگرم) چاپی وزن 

ترخیص محصوالت 
 (کیلوگرم)چاپی وزن

 صادرات

 ثبت سفارش

 ترخیص

صادرات تعداد 
 مجوز

ثبت سفارش تعداد 
 مجوز

ترخیص تعداد 
 مجوز

کمیسیون ها
بـه اسـتناد بنـد 16 مـاده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مصوب سـال 
1365 مجلـس شـورای اسـالمی و تبصـره ذیل مـاده 23 آئین نامه تأسـیس و نظارات بـر چاپخانه ها و 
واحدهـای وابسـته مصـوب جلسـه 1371/09/01 هیئـت وزیـران و هم چنین بندهـای 5 و 12 وظایف 
واحدهای اسـتانی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به منظور نظارت، بررسـی، تحقیق و رسـیدگی به 
تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته، کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته 
در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شود.ابتدا به منظور تسهیل رسیدگی 
به تخلفات چاپخانه ها و نظارت بر عملکرد آن ها، کمیته تحقیق و بررسی استانی کمیسیون رسیدگی 
بـه تخلفـات چاپخانه هـا و واحدهای وابسـته در هر یک از ادارت کل اسـتان ها تشـکیل میگردد. که 
وظیفه آن تشـکیل پرونده، تحقیق و بررسـی تخلف انجام شـده از سـوی واحد چاپی و رسـیدگی آن 
در کمیته اسـتانی یاد شـده و ارجاع پرونده جهت رسـیدگی به اداره کل چاپ و نشـر جهت طرح در 
کمیته سـتادی و کمیسـیون تخلفات برای صدور رای نهایی می باشد. پس از صدور مراتب به ادارات 

کل از سـوی دبیرخانه کمیسـیون اداره کل چاپ و نشـر ابالغ می شود.
ادارات کل مسـئول اجـرای آرای صـادره می باشـند و در صـورت ضـرورت جلوگیـری از فعالیـت 

چاپخانـه و واحدهـای وابسـته بـا همکاری نیـروی انتظامی در سراسـر کشـور اقدام خواهد شـد.



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

187

جدول 7-5: مقایسه آماری کمیسیون ها به تفکیک فصل و سال - 1398

تاریخ
کمیسیون تخلفاتکمیسون فنی

تعداد پروندهتعداد جلساتتعداد پروندهتعدادجلسات
۱۴۱۱۱بهار ۱۳۹۸

۴۱۷۱۱۲تابستان ۱۳۹۸
۶۱۸۳۲۳پاییز ۱۳۹۸

۶۱۴۱۹زمستان ۱۳۹۸
۱۵۵۳۶۵۵سال ۱۳۹۸
۱۹۸۴۱۴۸0سال ۱۳۹۷

نظارت و بازرسی
جدول 8-5: بازرسی های انجام شده از چاپخانه ها به تفکیک استان - سال 1398

تعداد چاپخانهتعداد بازرسیاستان
۱۵۸۲۲آذربایجان شرقی
 ۷۵۲۴00آذربایجان غربی

۵۲۳۸اردبیل
۳00۱۷۳اصفهان

۴۴ایالم
۶0۴۵البرز

۶۵۲۲بوشهر
۳۵0۳۵0تهران

۳0۳0چهارمحال و بختیاری
۶۷۵۷خراسان جنوبی
۶۵0۳۷0خراسان رضوی
۷۵۵۲خراسان شمالی

۸۲۸۲خوزستان
۷0۵0زنجان
۷۵۱0۸سمنان

۹۸۳۷سیستان و بلوچستان
۶۷0۳0۶فارس
۴۳۶۱قزوین

۲,۸۶۷۲۲۴قم
۱0۱۶۵کردستان
۴۴0۱۶0کرمان
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ادامه جدول 8-5: بازرسی های انجام شده از چاپخانه ها به تفکیک استان - سال 1398
تعداد چاپخانهتعداد بازرسیاستان

۱۲۶۵۷جنوب کرمان
۱۵0۱0۴کرمانشاه

۱۵۶۵۲کهکیلویه و بویراحمد
۱0۵۹۵گلستان
۳۲۴۵00گیالن
۸۴۴۲0لرستان

۱۳۵0۵0۹مازندران
۲۲0۱۶0مرکزی

۱۱۶۴۲هرمزگان
۱۸۳۱۳۸همدان

۲۲۶۱۱۳یزد
۱0,0۲۲۴,۸۴۶جمع

تسهیالت 
 جدول 9-5: مقایسه تسهیالت اعطا شده در قالب معافیت گمرگی 

شرح
مورد

تعداد ماشین آالت مورد معافیت
ماشین آالت مستعملماشین آالت نوتسهیالت اعطا شده

۱۳۹۷۲0۳۷
 ۱۳۹۸۳۲۱

سامانه جامع چاپ 
جدول 10-5: تعداد اقدامات انجام شده در سامانه جامع چاپ - سال1398

تعداد نوع تقاضاردیف

۴۳۷تقاضا نامه چاپخانه ۱
۱۴۷تعیین مکان ۲

۱۸۲صدور موافقت نامه تأسیس ۳

۲۹نامه حمایتی ۴
۲۸فروش ماشین آالت۵
۴0صدور پروانه تأسیس ۶
۵۶تعیین نام ۷
۵تغییرمکان۸
۳شکایت ۹
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ادامه جدول 10-5: تعداد اقدامات انجام شده در سامانه جامع چاپ 
تعداد نوع تقاضاردیف

۳اسقاط ماشین ۱0
۴تمدید موافقت نامه ۱۱
۲مفقود شدن پروانه ۱۲
۱صادرات ماشین ۱۳
۲۱۵بازرسی ۱۴

هیئت انتخاب و خرید
 کتاب طی نزدیک به دو دهه فعالیت مستمر در راستای وظایف قانونی در زمینه کمک به ناشران 
از طریق پرداخت یارانه و نیز مجموعه  سـازی بخشـی از کتابخانه های سراسر کشور و هم چنین توسعه 
کتاب خوانـی در حـوزه فرهنگ عمومی از طریق انتخاب، خرید و اهدای کتاب های مناسـب حوزه 
فرهنگ عمومی در فرایند بازار نشر کتاب کشور، تالش داشته است تا حداکثر امکانات را در حوزه 
اختیارات و مقدورات خویش به کار ببرد تا رونق بخشـی توامان در حوزه نشـر و حوزه کتاب خوانی 
فراهـم آورد. ایـن فعالیت به اسـتناد بند )12( مـاده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی و ماده 3 آیین نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشـر و مطبوعات مصوب سـال 1388 هیئت 
دولـت بـا هدف مجموعه  سـازی بخشـی از کتابخانه های کشـور و به منظـور توسـعه کتاب خوانی در 
حوزه فرهنگ عمومی و هم چنین حمایت از انتشـار کتاب های مناسـب بر مبنای آیبن نامه انتخاب و 
خریـد کتـاب مصـوب 1394/11/3 انجام می پذیرد. بعد از انتقال این مجموعه بـه دفتر امور چاپ و 
نشـر وزارتخانه در پاییز سـال 1396، شـیوه نامه ای متناسب با این انتقال تنظیم و به امضا و ابالغ معاون 
امور فرهنگی رسید که طبق آن، مدیرکل امور چاپ و نشر، ریاست این هیئت را به عهده دارد. طبق 
ایـن آیین نامـه، چهـار کارگروه تخصصی )دین، علوم اجتماعی و انسـانی و دانش عمومی، کودک و 
نوجوان، و هنر و ادبیات( نسبت به ارزیابی کتاب های ارسالی از سوی ناشران در زمینه خرید عناوین 
و میـزان شـمارگان آن هـا تصمیم می گیرند و مصوبـات آن ها بعد از تأیید در هیئـت مرکزی انتخاب و 
خریـد کتـاب اجرایـی خواهند شـد. اعضـای هیئت و کارشناسـان کمیته های تخصصی آن در سـال 
جاری به ترتیب الفبا عبارتند از: 1- جعفر ابراهیمی )شـاهد(: شـاعر و داسـتان نویس حوزه کودک و 
نوجوان 2- رضا اکبری: مدرس و پژوهشـگر فلسـفه و کالم 3- اسـماعیل امینی: شـاعر و پژوهشگر 
ادبیـات 4- مریـم جاللـی: مـدرس و پژوهشـگر کتاب کـودک 5- مهـرزاد دانش: کارشـناس هنر، 
دانش آموخته معارف اسالمی و علوم سیاسی 6- سیدمحمدعلی رفیعی: کارشناس نشر و پژوهشگر 
کتاب کودک 7- مجید سـامی: کارشـناس چاپ و نشـر و هنرمند هنرهای دستی و سنتی 8- محمد 
سلگی: کارشناس نشر، متخصص روانشناسی 9- سمائه شریفی: مدرس و متخصص تصویر سازی 
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10- هدیه شریفی: مدرس و پژوهشگر کتاب کودک 11- سیدمحمدکاظم شمس: کارشناس نشر، 
دین پـژوه 12- حسـن طارمی: مدرس و پژوهشـگر دین 13- فرهاد فزونی: مـدرس و طراح گرافیک، 
کارشناس هنرهای تجسمی 14- سیدعلی کاشفی خوانساری: مدرس، نویسنده و پژوهشگر ادبیات 
کودک و نوجوان 15- علی گلشن: کارشناس کتاب کودک و فعال محیط زیست 16- علی اصغر 
محمدخانی: پژوهشـگر کتاب و ادبیات 17- محمدمهدی معراجی: کارشـناس نشر و دین پژوه 18- 
محمدرضا موحدی: مدرس و پژوهشـگر حوزه ادبیات 19- محمدعلی مهدوی راد: کارشـناس نشر 
و مدرس و پژوهشـگر دین 20- امیرحسـین مهدی زاده: کارشـناس نشر، مترجم، و متخصص حقوق 

21- علی میرزاخانی: اقتصاددان 22- سیدسـعید میرمحمدصادق: مدرس و پژوهشگر تاریخ
جدول 11-5: مقایسه انتخاب، خرید، توزیع یا اهداء کتاب

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸شرحردیف 
۸،۴۶۷تعداد کتاب های تقاضا شده برای هیئت انتخاب و خرید کتاب۱
۵۷-۷,۹۵۳۳،۴۱۹تعداد عنوان کتاب  خرید شده ۲
۷0-۱,۱۸۱,۲۹۵۳۵0,۸۳0شمارگان کتاب خرید شده۳

۵۴-۲۷۱,۷۸۴۱۲۳,۲۷۱قیمت پشت جلد کتاب های مصوب - میلیون ریال
۴۹-۹۴,۱0۴۴۷،۸۵۲تعداد عنوان کتا ب  اهداء و توزیع شده۴

 جدول 12-5: مقایسه مصوبات هیئت انتخاب و خرید کتاب به تفکیک موضوع
قیمت ) میلیون ریال(شمارگانعنوانموضوعردیف

۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۸

۲,0۴۷۳۷۷۳۲۳,۴۴۵۴۱،۶۸0۶۵,۴۳۴۱۶,۵۳۱ادبیات ) آثار ادبی (۱

۶۲۲۶۳۷۵,۱۷0۴،۹00۲۳,۶۵۲۲,۶۴۳تاریخ و جغرافیا۲

۱,۳۸0۲۷۸۱۷۷,0۶0۲۶،۱۵0۴۸,۱۱۱۸,۹۹۱دین۳

۱0۶۷۱۴,۲00۶۵0۳,۲۱۵۲۴۶زبان۴

۱,۲۱۷۴۲0۱۷۳,۴۲0۳۶،۱۵0۳۸,۵۸۹۱۴,۱۸۴علوم اجتماعی۵

۱۵۸۱۹۲۷,۹۵0۳،۱00۸,0۶۴۷۱0علوم خاص۶

۶۴۷۳0۹۶,۱۳0۲،۴00۲۲,۱0۳۶۸۳علوم کاربردی۷
۸۸۱۶۱۱۷۱,۶۲0۶،۱00۲۷,۳۶۷۱,۸۱۷فلسفه و روانشناسی۸
۴۳۷۲،۱۲۴۵۵,۶۷0۲۲۶،000۱۸,۹۵۹۷۴,۴۵۱کلیات۹
۳۷۸۴0۵۱,۴۳0۳،۶۵0۱۴,0۹۷۳,0۱۷هنر۱0
۱۱...۸0۱۵,۲00۲,۲۲0
۷,۹۵۳۳۴۱۹۱,۱۸۱,۲۹۵۳۵0۸۳0۲۷۱,۷۸۴۱۲۳,۲۷۳ جمع 



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

191

نمودار2-5 :  مصوبات خرید کتاب براساس رده دیویی و قیمت پشت جلد- سال 1398

89مصوبات خرید کتاب براساس رده دیویی سال  نمودار  

 )قیمت پشت جلد(

)شمارگان( 89مصوبات خرید کتاب براساس رده دیویی( سال  نمودار  

 

 ادبیات

 تاریخ و جغرافیا

 دین

 زبان

 علوم اجتماعي

 علوم خاص

 علوم كاربردي

 فلسفه و روانشناسي

 كلیات

 هنر

 ادبیات

 تاریخ و جغرافیا

 دین

 زبان

 علوم اجتماعي

 علوم خاص

 علوم كاربردي

 فلسفه و روانشناسي

 كلیات

 هنر

نمودار3-5 :  مصوبات خرید کتاب براساس رده دیویی و شمارگان- سال 1398

89مصوبات خرید کتاب براساس رده دیویی سال  نمودار  

 )قیمت پشت جلد(

)شمارگان( 89مصوبات خرید کتاب براساس رده دیویی( سال  نمودار  

 

 ادبیات

 تاریخ و جغرافیا

 دین

 زبان

 علوم اجتماعي

 علوم خاص

 علوم كاربردي

 فلسفه و روانشناسي

 كلیات

 هنر

 ادبیات

 تاریخ و جغرافیا

 دین

 زبان

 علوم اجتماعي

 علوم خاص

 علوم كاربردي

 فلسفه و روانشناسي

 كلیات

 هنر

جدول 13-5: گزارش موضوعی خرید کتاب براساس کارگروه چهارگانه -  سال 1398
قیمت )میلیون ریال(شمارگانتعداد عنوانشرحردیف

۵۶۶۴۶،۴00۱۸،۳۳۵دین۱

علوم اجتماعی و انسانی ۲
۹۶۴۷۷،۴۵0۳۴،۱۴۱و دانش عمومی

۷۵۳۱۲۶،۹۳0۲۸،۲۲۸کودك و نوجوان۳
۱،۱۱۶۱00،0۵0۴۲،۵۶۷هنر و ادبیات۴

۳،۴۱۹۳۵0،۸۳0۱۲۳،۲۷۱جمع ۵ 
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جدول 14-5: گزارش هیئت انتخاب و خرید کتاب براساس تألیف و ترجمه -  سال1398

قیمت شمارگانتعداد عنوانشرحردیف
)ملیون ریال(

درصد به کل 
قیمت

۶۴%۲،۱۳0۲۱۹،۶00۷۹،0۷۹تألیف۱
۳۶%۱،۲۸۹۱۳۱،۲۳0۴۴،۱۹۲ترجمه۲

۱00%۳،۴۱۹۳۵0،۸۳0۱۲۳،۲۷۱جمع
جدول 15-5: گزارش ورود و خروج کتاب از انبار به تفکیک ماه -  سال 1398

صادره وارده
مبلغ پشت جلد
)میلیون ریال( جلد عنوان مبلغ پشت جلد

)میلیون ریال( جلد عنوان ماه ردیف

۷,۶۲۱ ۳۱,۹۵۸ ۴,۱۱۸ ۱۶۵۲۱ ۴۵,۴۵۲ ۳۲۱ فروردین ۱
۱۹,۴۴۱ ۷۵,۹۳0 ۳,۲۵۳ ۸۳۷۲ ۳۲,۵۱0 ۲۷۸ اردیبهشت ۲
۵,۵۱۶ ۱۷,۵۱۶ ۶,0۲۷ ۲۴۲۳۸ ۹۸,0۳0 ۷۵۳ خرداد ۳
۷,۳۱۹ ۱۷,۱۵۱ ۳,۹۹۳ ۲۲۷۲۷ ۷۳,۴۱۹ ۵۹۳ تیر ۴
۴۱۹ ۱,۲۴۶ ۴۲ ۱۶۷۶۳ ۴۵,۶۶۵ ۴۳۲ مرداد ۵

۲,۱۴۳ ۵,۸00 ۳,۵۷۳ ۲۲۵0۶ ۵0,۹۲۹ ۵0۳ شهریور ۶
۱,۶۳۲ ۵0,۶۳۷ ۵,۳۷۹ ۱۶۲۵۸ ۴۲,0۴۵ ۳۹۵ مهر ۷
۱۴,۹۱۷ ۵۱,۹۶۴ ۳,۷۶۱ ۱۹00۹ ۴۵,۸۵۶ ۴0۷ آبان ۸
۲۳,۹۳0 ۷0,۷۹۳ ۷,۲۹0 ۱0۵0۷ ۲۹,0۸۲ ۲۶۶ آذر ۹
۲۲,۳۴0 ۷۴,۶۵۳ ۶,۶۸۱ ۲0۹۹۵ ۵۳,۲۶۹ ۳۴۱ دی ۱0
۱۷,۸۵۶ ۴۷,۶۹۶ ۳,۷۳۵ ۱۲۳۳۵ ۲۷,۵۷۴ ۲۴۹ بهمن ۱۱

۱۳۷,۸۲۶ ۴۴۵,۳۴۴ ۴۷,۸۵۲ ۱۹0۲۳۱ ۵۴۳,۸۳۱ ۴,۵۳۸ جمع
جدول 16-5: مقایسه  ورود و خروج کتاب از انبار

خروجورودسال
مبلغ پشت جلد )میلیون ریال(جلدعنوانمبلغ پشت جلد )میلیون ریال(جلدعنوان

۱۳۹۷۷,0۱۱۱,0۵0,۵۶۲۲۶۴,۴۸۹۹۴,۱0۴۱,0۴۹,۶۳۷۲۴۳,۲۷0
۱۳۹۸۴,۵۳۸۵۴۳,۸۳۱۱۹0,۲۳۱۴۷,۸۵۲۴۴۵,۳۴۴۱۳۷,۸۲۶

۴۳-۵۸-۴۹-۲۸-۴۸-۳۵-در صد تغییر
جدول 17-5: اهدا و توزیع کتاب به تفکیک مناسبت ها  - سال 1398

توضیحاتمبلغ)میلیون ریال(شرحردیف
لرستان _ گلستان_ خوزستان۴۱۹,000اهداء و توزیع به سیل زدگان۱
کانون های مساجد۱۲,۲۱۹اهداء و توزیع به مناسبت دهه فجر۲
به همه استان ها۱۲,۸00اهداء و توزیع بابت هفته کتاب۳
 ۹00اهداء و توزیع به زائران اربعین)پیاده روی اربعین(۴
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حمایت پیش از چاپ از کتب ارزشمند
شـورای حمایـت از کتاب هـای ارزشـمند از سـال ۱۳۸۵ با عنـوان »کمیته خرید کتاب هـا پیش از 
انتشـار« فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و در دوره های مختلف فعالیت هـای خود را دنبال کـرد تا این که 
آئین نامه آن با عنوان شورای حمایت از کتاب های ارزشمند تدوین شد. این شورا تا سال ۱۳۹۷ زیرنظر 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می کرد 
اما بعد از این سـال، مسـئولیت آن به اداره کل چاپ و نشـر واگذار شد. هدف اصلی شورای حمایت 
از چاپ کتب ارزشـمند، ارائه تسـهیالت چاپ و انتشار آثار مکتوبی است که تولید آن  ها پاسخگوی 
نیازهای فرهنگی جامعه است و انتشارشان برای ناشران و مؤسسات بدون حمایت امکان  پذیر نیست؛ 
آثاری که در ارتقای سـطح دانش و فرهنگ عمومی و اعتالی فرهنگ مکتوب، تاثیرگذار هسـتند. 
رئیس این شـورا بر اسـاس دسـتورالعمل شـورای حمایت از کتب ارزشـمند، مدیرکل دفتر امور چاپ 
و نشـر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و متشـکل از 9 نفر از کارشناسـان و صاحب نظران اسـت، 
اعضای این شورا مجموعه ای از کارشناسان و صاحب نظران هستند که توسط معاونت امور فرهنگی 
تعیین می شوند. بعد از تأیید اثر در شورا، میزان حمایت از اثر به معاون امور فرهنگی پیشنهاد می شود 
و بـا موافقـت او اقدامات بعدی شـامل معرفی ناشـر از سـوی صاحـب اثر برای انجـام مراحل چاپ و 
انتشـار، دریافت فرم مشـخصات و هزینه های کتاب از ناشـر و ارجاع به کارشـناس امور فنی چاپ و 
نظر کارشناس فنی امور چاپ درخصوص مشخصات یعنی هزینه های چاپ و انتشار کتاب دریافت 
می شـود تا بر اسـاس آن میزان اعتبار مورد نیاز مشـخص شـود. کتاب ارزشـمند اثری اسـت مکتوب 
کـه بـا رعایـت روش علمی و باتوجه به موضوعـات و اولویت های مندرج در این دسـتورالعمل تهیه و 
تدوین شـود و به صورت کتاب قابل چاپ و انتشـار باشـد. حمایت از انتشـار آثار ارزشمند در جهت 
ارتقای سطح فرهنگ عمومی و افزایش کمی و کیفی فرهنگ مکتوب از تألیف، ترجمه و نشر آثار 
ارزشـمند مورد نیاز جامعه که تولید آن ها از سـوی مؤسسـات و ناشران بخش غیردولتی بدون حمایت 

امکان پذیر نباشـد، در قالب »پیش خرید آثار ارزشـمند « حمایت و پشـتیبانی می شود.
ویژگـی اصلـی این حمایت در آن اسـت که پیش از چاپ به ناشـر یا سـرمایه گذار کمک می کند 
که کتاب خود را به سـهولت بیشـتری منتشر نماید. این شورا در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیارد تومان 
بودجه داشـت و ۷۱ اثر متقاضی بررسـی بودند که از میان آن ها تنها چهار اثر انتخاب شـد. اولویت ها 

و موضوعات:
الف( تقویت و ترویج فرهنگ اسالمی و گسترش ارزش های دینی

ب( حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی
ج( معرفی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
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د( معرفی تاریخ و ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس
ه( شناسایی دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی در حوزه های مختلف

و( نگارش و تدوین کتب مرجع علمی مانند دانشنامه ها، دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها و لغت 
نامه ها

ز( مسائل و رویدادهای مهم در عرصه بین الملل به ویژه جهان اسالم
ح( آمـوزش مهارت هـای زندگـی بـه کودکان و نوجوانان و انگیزه بخشـی به آنان بـرای خالقیت و 

نوآوری
 ط( آشنایی کودکان و نوجوانان با تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

ی( آشنایی با فرهنگ و ادبیات کشورهای مختلف جهان
جدول 18-5: حمایت پیش از چاپ کتب ارزشمند به تفکیک فصل - سال 1398

تعداد عنوان کتاب مصوب شدهتعداد عنوان کتاب ثبت شده در دبیرخانهسال ۱۳۹۸
00فصل بهار

۳۳۳فصل تابستان جلسه ۱0۶
۳۸۱فصل پاییز جلسات ۱0۷ و ۱0۸

00فصل زمستان
۷۱۴جمع

جدول 19-5: مقایسه  نتایج نشست شورای ارزیابی کتب ارزشمند
تعداد عنوان کتاب مصوب شدهتعداد عنوان کتاب ثبت شده در دبیرخانهسال

۱۳۹۷۱0۶۶
۱۳۹۸۷۱۴

  مشکالت، موانع و پیشنهادات 
مشکالت و موانع: 

   ناهمگونـی ضوابـط حقوقـی و قانونـی موجود با بایسـته های واقعی وضعیـت اداری و فرهنگی 
چاپ

   فقدان عدم تخصیص و اعتبار بودجه برای بازرسی از چاپخانه ها
   ناهمگونی کم  و کیف جشنواره چاپ با اهداف فرهنگی وزارت خانه در ارتباط با چاپ

   عدم وحدت رویه کارشناسان هیئت انتخاب و خرید کتاب در تعیین سقف خرید
   معیارمند نبودن سهمیه های ادارات کل استانی در تخصیص خرید و اهدای کتاب

   ایجـاد وقفـه در بهینه  سـازی و تکمیل  سـامانه جامع چاپ به دلیل عـدم پرداخت تعهدات مالی 
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شـرکت طرف قرارداد توسـط IT  وزارت خانه
   کمبود منابع انسانی مجهز به مهارت های اداری و رایانه ای متناسب با کم و کیف کار در دفتر 

چاپ
   بـه طـول کشـیدن رونـد بررسـی و تصویب الیحه تقدیمـی به مجلس برای تغییر بنـد 16 ماده 2  
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )واگذاری مجوز تأسیس چاپخانه هاو پروانه 

بهره بـرداری از فعالیت های چاپ(
پیشنهادات و برنامه های آتی:

   ایجاد هماهنگی ضوابط حقوقی و قانونی موجود با بایسته های واقعی وضعیت اداری و فرهنگی 
چاپ

   تخصیص و اعتبار بودجه کافی برای بازرسی از چاپخانه ها
   هماهنگ کردن کم  و کیف جشنواره چاپ با اهداف فرهنگی وزارت خانه در ارتباط با چاپ

   تعیین و تصویب وحدت رویه کارشناسان هیئت انتخاب و خرید کتاب در تعیین سقف خرید
   تعیین و تصویب سهمیه های ادارات کل استانی در تخصیص خرید و اهدای کتاب

   تسـریع در بهینه  سـازی و تکمیـل  سـامانه جامـع چـاپ و پرداخت تعهدات مالی شـرکت طرف 
قـرارداد توسـط IT  وزارت خانه

   تأمین منابع انسـانی مجهز به مهارت های اداری و رایانه ای متناسـب با کم و کیف کار در دفتر 
چاپ

   پی گیری و تسریع در روند بررسی و تصویب الیحه تقدیمی به مجلس برای تغییر بند 16 ماده 
2  قانـون اهـداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی )واگذاری مجوز تأسـیس چاپخانه هاو 

پروانه بهره بـرداری از فعالیت های چاپ(
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اسامی همکاران
1.مهرزاد دانش- مدیرکل دفتر امور چاپ و نشـر 2.علی اکبر ابراهیمی- معاون دفتر چاپ و نشـر 
 3.مجید سـامی- معاون آموزشـی و پژوهشـی مور چاپ و نشـر 4. مرجان اکبری 5. حمیده بخشـی

 6. سـعید بهروان 7. مجید جلیله 8. سـمانه سـادات حسـینی فرد  9. نوشـین حسـن نیا 10. مسـعود 
حاجی حسـینی 11. امیرحسـین پیشـان 12. اعظم السـادات درخشـان 13. معصومه رنجبر 14. مریم 
رجبـی غنـی آبـادی 15. حمیـد زمانی   16. شـادی کریمی 17. علیرضا فرازمنـد 18. مهدی فراهانی 
19. علیرضا قلعه نو 20. فاطمه کیهان 21. حجت الله میرزائیان 22. شـهرام محسـنی النگه 23. مینو 

مقدمی 24. مریم ناصری 25. محسن یگانه 
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مؤسسه خانه کتاب ایران
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»خانـه کتـاب« مؤسسـه ای غیرانتفاعـی و غیر دولتی اسـت کـه با هـدف ارایۀ اطالعـات در زمینۀ 
کتاب های منتشر شده در ایران از سال 1372 آغاز به کار کرده است و پایگاه اینترنتی آن به منظور در 
دسـترس قرار دادن اطالعات کتاب ها درسـال ۱۳۷۷ تأسـیس شده است. مشخصات کتاب شناختی 
تمام کتاب هایی که در کشور منتشر می شود، به انضمام معرفی کوتاه، تصویر روی جلد و نیز تصویر 
صفحـات نخسـتین هـر کتاب )تا قبـل از متن اصلـی(، دو روز پـس از اخذ مجـوز وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی، در این پایگاه ثبت می گردد. این مؤسسه همواره کوشیده است برای ارائه خدمات و 

فعالیت های خود از جدیدترین فناوری ها و سـریع ترین شـیوه ها بهره گیرد.

 شرح وظایف سازمانی
1.کمـک بـه اعتـالی فرهنـگ مکتـوب کشـور از طریـق ایجـاد امکانـات الزم در زمینه هـای 
اطالع رسـانی و تسـهیل در دسترسـی عموم بـه اطالعـات و داده های کتاب شـناختی، کتب مرجع و 
نفیس و منابع ذیربط، 2. اطالع رسانی کتاب و فعالیت های مربوطه از طریق شبکه های اطالع رسانی 
در نقاط مختلف کشـور به صورت های نوشـتاری، دیداری و رایان های 3. ایجاد بهره برداری و توسعه 
سیستم های ماشینی و مکانیزه 4.اطالعاتی مربوط به مسائل و موضوعات مختلف در چاپ و انتشار 
 کتـاب و مسـائل جانبـی آن در کشـور و پدیدآورندگان و نویسـندگان و دسـت اندرکاران نشـر کتاب 
5. ایجـاد ارتبـاط و تبـادل اطالعـات و داده هـای مربـوط بـه حـوزه فعالیـت بـا مراکـز اطالعاتـی 
و اطالع رسـانی در داخـل و خـارج از کشـور 6. سـرمایه گـذاری یـا مشـارکت در طرح هـای تولیـد، 
چـاپ و نشـرکتب نفیس و مرجـع دائره المعـارف و فرآورده های اطالعاتی مـورد نیاز جامعه علمی و 
فرهنگی کشـور در داخل و خارج از کشـور 7. سـرمایه گذاری یا مشـارکت در طرحها و تشکل های 
فرهنگـی واقتصـادی بـرای تقویت بنیه مالی خانـه در چارچوب مقـررات موجود 8. اقـدام به هرگونه 
عملیـات مجـاز بازرگانـی و قبـول و تصدی نمایندگی مؤسسـات فرهنگـی و انتشـاراتی، مطبوعاتی و 
اطالع رسـانی در داخـل و خـارج از کشـور 9. برنامه ریـزی و ارائـه برنامه هـای مناسـب جهـت ارتقاء 
سـطح علمـی، فنـی، فرهنگـی دسـت انـدرکاران و تولید کننـدگان و پدیدآورنـدگان کتـاب از طریق 
برگزاری جلسـات، سـمینارها، گردهمایی های مختلف 10. انتشـار نشـریات و کتب مختلف مربوط 
بـه اطالع رسـانی و نقـد 11.کتـاب و سـایر مسـائل مربـوط بـه موضـوع نشـر کتـاب و چـاپ کشـور 
12. تحقیـق، تدویـن، تألیـف، ترجمـه، چاپ و نشـر کتب مختلف به منظور دسـتیابی به اهـداف یاد 
شـده فـوق 13. کمـک و همـکاری در ایجـاد پایگاه های اطالع رسـانی کتـاب و مراکـز رایزنی های 
فرهنگـی به منظـور ایجاد زمینه هـا و امکانـات 14.ارتباط فعال بیـن پدیدآورندگان و دسـت اندرکاران 
نشـر کتـاب در داخـل و خارج از کشـور 15. برگزاری نمایشـگا های تخصصـی وبین المللی کتاب و 
اطالع رسـانی در داخـل و خـارج از کشـور و شـرکت در مجامع و نمایشـگاه های بین المللی به منظور 
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گاهـی از آخریـن دسـتاوردهای مربـوط بـه حـوزه فعالیـت و ایجـاد ارتباط فعـال و تبـادل اطالعات   آ
16. حمایـت از تأسـیس تشـکل های صنفـی چـاپ و نشـر کتـاب و اطالع رسـانی 17. همـکاری با 
تشـکل های صنفی و اشـخاص حقوقی و حقیقی، اهل قلم، پدیدآورندگان، ناشران، توزیع کنندگان و 
تولید کنندگان کتاب در برنامه ریزی، تدوین و اجرای برنامه های تولید کتاب و فعالیت های آموزشی و 
باال بردن سطح مهارت علمی، وفرهنگی آنان 18. بررسی و تدوین با حمایت از تدوین استانداردهای 
مقبول در حوزه فعالیت انتشـارات و اطالع رسـانی و سیاسـت گزاری های الزم و پیگیری برای تحقق 
آن ها 19. همکاری و مساعدت به منظور فراهم آوردن امکانات و تسهیالت رفاهی، تأمین اجتماعی و 
امنیت شغلی برای پدیدآورندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان کتاب 20. فراهم آوردن زمینه های 
مناسـب برای جلب مشـارکت بخش خصوصی و ایجاد نظام انگیزشـی مناسـب در توسـعه و تقویت 
امکانـات صنعـی وفنـی چـاپ نشـر و تعاونی های تولیـد، توزیـع و فروش کتـاب با توجه بـه مقررات 

موجود.
هیئت امنای مؤسسـه خانه کتاب: 1.دکتر محسـن جوادی 2.علی اکبر اشـعری 3.حجت االسالم 
والمسـلمین محمـد تقی سـبحانی 4.دکتـر نجف قلی حبیبی 5.حجت االسـالم والمسـلمین محمد 
مهـدی معراجـی 6.سـیدرضا صالحـی امیری 7.مهـدی فیـروزان 8.احمد مسـجد جامعی 9.حجت 

االسـالم والمسـلمین دکتر محمد علی مهدوی راد 10.سـهراب حمیدی
هیئت مدیره مؤسسـه خانه کتاب: 1.نیکنام حسـینی پور سی سخت 2.حجت االسالم والمسلمین 
عبدالرضا ایزد پناه 3.حجت االسـالم والمسـلمین دکتر محمد رضا زائری 4.علی اصغر محمد خانی 

5.دکتر محمد جـواد مرادی نیا 6.علی فریدونی 7.مهرزاد دانش
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 تقویم فعالیت های فرهنگی
 بهار

انتشار دستورالعمل تخصیص بن الکترونیکی خرید کتاب اهالی قلم۱۹ فروردین
بازدید گروهی از اساتید دانشگاه آلمان و راهبان کاتولیک از مؤسسه خانه کتاب۲۱ فروردین
راه اندازی پویش اهدای کتاب به مناطق سیل زده کشور۲۲ فروردین

۳ اردیبهشت
آغاز به کار رادیو کتاب از اول اردیبهشت ماه تا پایان سی ودومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بازدید سیدعباس صالحی از سالن کارنامه نشر خانه کتاب
نمایشگاه کتاب های برگزیده جشنواره های کتابی در سالن کارنامه نشر

بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از غرفه های ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای ۳ اردیبهشت
دوستدار کتاب

انتشار جلد دوم مشاهیر وقف کتاب در ایران.۱0 اردیبهشت

اهدای ۲0 هزار جلد کتاب به پویش اهدای کتاب به مناطق سیل زده۱۱ اردیبهشت
انتشار سی امین مشاهیر کتاب شناسی معاصر ایران.

۱۲ اردیبهشت 

حضور خانه کتاب در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
آغاز ارائه تسهیالت به ناشران و حمایت از کتاب فروشان

برگزاری اجالس ساالنه شابک و شابم
فراخوان نخستین جشنواره ملی »کاما«

سیدحسن اسالمی اردکانی دبیر علمی جشنواره نقد کتاب شد.۸ خرداد

تجلیل از حسین مسرت در سومین عصر کتاب استانی۱۹ خرداد
فراخوان بیست و هفتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال.

بازدید مدیرعامل خانه کتاب از دبیرخانه جایزه کتاب سال یزد.۲۲ خرداد

۲۶ خرداد
 انتشار » کارنامه پژوهشی حسین مسرت«.

انتشار دفتر اول »مشاهیر کتاب آرایی ایران«.
انتشار شماره نخست فصلنامه نقد کتاب»حکمت«.

 تابستان
آغاز نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اهالی فرهنگ، هنر و رسانه.۲ تیر
انتشار شماره جدید فصلنامه »نقد کتاب کودک و نوجوان«.۱0 تیر

دیدار مدیرعامل خانه کتاب با سهیال میرشمس شهشهانی۱0 تیر
دیدار مدیرعامل خانه کتاب با جمشید کیانفر.۱۲ تیر

دیدار مدیرعامل خانه کتاب با یک تاریخ نگار و مترجم۱۲ تیر

مسابقه کتاب خوانی»پوپک دانا«۱۳ تیر 

رونمایی از مجموعه »گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان«۱۵ تیر
دبیران علمی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و جایزه جهانی کتاب سال منصوب شدند.

انتشار فصلنامه نقد کتاب»علوم انسانی«.۱۷ تیر
ارسال اطالعات ناشران ایرانی به مؤسسه جهانی -شابم-
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انتشار »ده گفت وگو با شخصیت های فرهنگی«.۲۲ تیر
آغاز طرح تابستانه کتاب ۹۸ در استان ها اعالم شد.۲۳ تیر

۸ مرداد

آیین پایانی سومین دوساالنه هنر طراحی کتاب.
انتشار فصلنامه نقد کتاب-ادبیات و هنر-.

عیادت مدیرعامل خانه کتاب از مظاهر مصفا، استاد ادبیات زبان فارسی و شاعر برجسته معاصر ایران
 انتصاب »معاون اداری مالی خانه کتاب«.

ثبت نام ۸۹۸ اهل قلم برای دریافت وام۲۲ مرداد
تجلیل از مفاخر فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی.

امضاء تفاهم نامه همکاری خانه کتاب و انجمن سینمای جوانان ایران.۳ شهریور
دیدار معاون فرهنگی خانه کتاب با رضا قیصریه۱۳ شهریور
انتصاب دبیر و اعضای شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین هفته کتاب.۱۴ شهریور

دیدار معاون فرهنگی خانه کتاب با بدرالزمان قریب۱۶ شهریور
برگزاری جلسه سوم سلسله نشست های »مسئله فرهنگ«.

انتصاب دبیر هجدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه منصوب.۲۶ شهریور
بازدید نیکنام حسینی پور از خبرگزاری دفاع مقدس. ۳0 شهریور

 پاییز
»حال خوش خواندن« شعار بیست و هفتمین دوره هفته کتاب شد۴ مهر
اعضای هیئت علمی سی و هفتمین جایزه کتاب سال منصوب شدند۶ مهر
مدیر کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی هفته کتاب منصوب شد۶ مهر
برگزاری چهارمین نشست »مسئله فرهنگ« .۱۴ مهر

اختتامیه کتاب سال دانشجویی۲۸ آبان
تجلیل از خادمان کتاب استان سیستان و بلوچستان در هفته کتاب

تقدیر از کتابداران مساجد در هفته کتاب۶ آبان

۱۳ آبان

برگزاری پنجمین جلسه از سلسله نشست های مسئله فرهنگ.
تجدید میثاق کتابداران با آرمان های امام )ره( در هفته کتاب

انتصاب دبیران ستاد برگزاری هفته کتاب در استان ها با حکم معاون امور فرهنگی
گرامیداشت پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوانانتشار تیزر بیست و هفتمین دوره هفته کتاب. 

آنونس های رادیویی هفته کتاب منتشر شد.۱۶ آبان

اهدای ۱۲ میلیارد ریال کتاب همزمان با هفته کتاب۱۲ آبان
برگزاری هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران در پنج کشور

» سرای تازه های کتاب« با حضور اشرف بروجردی افتتاح شد.۱۸ آبان
برگزاری همایش چالش های امروز نشر کتاب کودک و نوجوان۱۹ آبان
برگزاری طرح تبادل کتاب در ایستگاه های مترو و مراکز فرهنگی۲۲ آبان
پویش اهدای کتاب به مناطق روستایی در هفته کتاب۲۲ آبان
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۲۴ آبان
برگزاری پویش مردمی »هفته کتاب پلدختر« برای تجهیز کتابخانه ها و کتابفروشی های سیل زده همزمان با 

بیست و هفتمین هفته ی کتاب جمهوری اسالمی ایران
رونمایی از ۶0 عنوان کتاب مشاهیر .

اختتامیه ی دومین دوره ی جشنواره ی ملی »کتاب مجازی«۲۵ آبان
برگزاری نخستین دوره انتخاب کتاب مدافعان حرم، همزمان با هفته کتاب

معرفی برگزیدگان هجدهمین جشنواره ی »کتاب و رسانه«۲۶ آبان
دومین دوره مسابقه کتاب خوانی »پوپک دانا« برگزیدگان خود را شناخت۲۸ آبان
 انتشار بیست و دومین فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ویژه تابستان ۲۹.۱۳۹۸ آبان
انتشار دومین دفتر تاریخ شفاهی  نشر معاصر ایران.۱۷ آبان
دیدار مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب با محمدرضا باطنی.۱۹ آذر
بازدید مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب از کتابفروشی ایران کتاب آذربایجان غربی . ۲0 آذر

برگزاری آیین اختتامیه جشنواره کتاب در فضای مجازی۲۵ آذر
 انتشار کتاب »نشر کتاب و تمدن« نوشته عبدالحسین آذرنگ از سوی مؤسسه خانه کتاب.

 زمستان
انتشار کتاب "گفت وگو با کتاب فروشان«.۲ دی

کتابگردی مدیرعامل خانه کتاب در مشهد۱۳ دی
پیام مدیرعامل خانه کتاب به مناسبت درگذشت امیرکاووس باالزاده

تسلیت حسینی پور در پی درگذشت دکتر احسان اشراقی۲۵ دی

۲ بهمن
برگزاری »صدای سکوت« دومین جشنواره سراسری داستان نویسی ویژه کم/ناشنوایان در مؤسسه خانه 

کتاب.
بازدید مدیرعامل خانه کتاب از کتابفروشی های شیراز

معرفی نامزدهای سی وهفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در گروه کودک و نوجوان.۸ بهمن
نامزدهای گروه ادبیات جایزه کتاب سال معرفی شدند 

برگزاری هشتمین جلسه از سلسله جلسات »مسئله فرهنگ« با حضور مصطفی ملکیان و حسن محدثی درباره ۱۴ بهمن
»مسئله فرهنگ« 

برگزاری آیین اختتامیه سی و هفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و بیست و هفتمین دوره جایزه ۱۶ بهمن
جهانی کتاب سال با حضور رئیس جمهوری در تاالر وحدت

برگزاری بیست و سومین برنامه از سلسله برنامه های "عصر کتاب" با هدف گرامی داشت پیش کسوتان عرصه ۲۶ بهمن
کتاب و پژوهش، آیین تجلیل و بزرگداشت اسماعیل امینی شاعر و طنز پرداز از سوی مؤسسه خانه کتاب.

انتشار کتابشناسی آثار برگزیده جایزه جهانی کتاب سال از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۷، اطالعات کتاب های ۲۷ بهمن
برگزیده  بیست و شش دوره و نویسندگان از سوی مؤسسه خانه کتاب

برگزاری همایش چالش های امروز نشر کتاب کودک و نوجوان۲۹ بهمن
برگزاری »اولین جشنواره ادبی آفتابگردان« بنیاد فرهنگ سالمندی با همکاری مؤسسه خانه کتاب۱ اسفند
برگزاری نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران.۳ اسفند
لغو برنامه ها و نشست های مؤسسه خانه کتاب به علت جلوگیری از شیوع کرونا ویروس۴ اسفند
اهدای ۵هزار جلد کتاب به کتابخانه تفکر۵ اسفند
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آیین تجلیل از شایستگان تقدیر سی وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران لغو شد.۶ اسفند
پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای درگذشت سیدهادی خسروشاهی

معرفی برترین تازه های کتاب بهمن ماه.۹ اسفند
 انتشار بیست و دومین فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ویژه تابستان ۲۹.۱۳۹۸ اسفند

اعالم آمادگی مؤسسه خانه کتاب برای اهدای کتاب به وزارت بهداشت برای استفاده کادر درمانی کشورو ۲۴ اسفند
بیماران کرونایی.

انتشار گزارش طرح»پاییزه کتاب۹۸« ۲۵ اسفند
شیوه نامه و مراحل استفاده از تخفیف خدمات پستی در طرح  "عبور از کرونا با کتاب- اعالم شد. ۲۶ اسفند
انتشار شماره هفتم و هشتم فصلنامه »نقد کتاب ادبیات و هنر« ویژه پاییز و زمستان ۲۸.۹۸ اسفند

 مشروح فعالیت ها
دسـترس پذیـر کـردن اطالعـات ) از جملـه راه انـدازی نسـخه جدید سـایت خانه کتاب بـا امکان 
جسـتجوی کامـل اطالعـات و دریافـت آمـار و ارقـام حـوزه نشـر و نیـز چـاپ و انتشـار اطالعـات؛ 
هوشمند سـازی روندهـا و تقویـت خدمـات غیرحضـوری بـرای ذی نفعـان ناشـران، اهـل قلـم و 
کتابفروشـان(؛ افزایـش تعامل و هم اندیشـی با تشـکل های صنفـی، نهادهای مدنی، مؤسسـات مردم 
نهـاد در حوزه نشـر ) از جمله برگزاری سـه نشسـت هم اندیشـی در مـورد عیدانه کتاب 97، تابسـتانۀ 
کتـاب 97، موضـوع قیمـت کتاب هـا ( و هم چنیـن مشـورت ها و تعامـالت مـوردی مکـرر؛ پرهیز از 
جانـب داری سیاسـی و جناحـی، حفـظ تعادل، توجـه و حمایت یکسـان از تمـام جریان های فکری 
پذیرفته شـده در چارچوب نظام در حوزه نشـر؛ افزایش تعامل، همکاری، مسـئولیت دهی و مشارکت 
ادارات کل استان ها )که برنامه مدون آن قابل ارایه است(؛ توجه ویژه به گروه سنی کودک و نوجوان 
به عنوان یک راهبرد اساسـی برای رونق کتاب خوانی )از جمله نخسـتین مسـابقه ملی کتاب خوانی با 
عنوان »بخوانیم، بفهمیم، بگوییم « در نیمه اول سـال 1397 ( ؛ تالش برای انسـجام میان دستگاه های 
فرهنگـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای سـازمان های دیگـر از جملـه تفاهم نامه بـا باغ مـوزه دفاع مقدس 
بـرای انجام برنامه های مشـترک، شـرکت پسـت که خدمات ارزان پسـتی به کتاب اختصـاص یابد و 
تفاهم نامـه جدیـد بـه زودی امضاء خواهد شـد، همکاری با معاونـت هنری وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسالمی برای برگزاری جشنواره نشان شیرازه، همکاری با فرهنگستان هنر و سایر نهادها و سازمان ها؛ 
تقویـت مشـارکت وافزایـش حضور اندیشـمندان، صاحب نظران، مشـاهیر اهل قلم، دسـت اندرکاران 
صنعت نشـر، مدیران تشـکل های صنفی نشـر در تأکید بر حمایت از طرح های بنیادین از طریق توجه 
و حمایـت ویـژه از مناطـق کـم برخوردار ) در طرح تابسـتانه کتاب 97 به کتابفروشـی های 10 اسـتان 
کم برخوردار کشـور 10 درصد بیشـتر از مناطق دیگر یارانه اختصاص داده شـد و در طرح های مشـابه 
در آینـده ایـن رونـد و برنامه های دیگـر ادامه خواهد داشـت(؛ حضور متفـاوت در عرصه های داخلی 
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وبین المللـی بـا رعایت صرفه جویی های مالی) از جمله نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران، کنفرانس 
سـاالنه شـابک، جوایـز منطقـه ای و نظایـر آن که گزارش مبسـوط آن قابـل ارایه اسـت(؛ تغییر برخی 
رویه ها که به دلیل مشـکالت مختلف موجب تأخیر اجرای برخی برنامه ها شـده بود از جمله تبدیل 
سـکه به پول نقد برای جوایز جشـنواره ها و نیز بازنگری تعداد و روند انتشـار فصلنامه های تخصصی 
نقد کتاب؛ تأکید بر برون سـپاری برخی کارها اما با سـازوکاری که شایسـته ترین مجری و با حداکثر 
نظـارت صـورت بگیرد؛ تأکید مؤکد بـر بهره مندی از خرد جمعی و اتخـاذ تمام تصمیمات مدیریتی 
با مشـورت معاونان و مدیران؛ تغییر روند »شـخص محوری « به » مؤسسه محوری « در تمام اقدامات 
رسـانه ای و تبلیغاتی و اطالع رسـانی؛ بازگرداندن جریان انعقاد قراردادها به روندهای قانونی، شـفاف 
و ناظرمحـور و تقویـت نظـارت بـر آن ها با تعییـن دو ناظر و هم چنین واگـذاری نظارت بـر قراردادها 
بـه واحدهـای تخصصـی خانه کتـاب؛ تقویت عملی مشـارکت و حضور اعضای هیئـت مدیرۀ خانه 
کتـاب در فعالیت هـا و برنامه های مؤسسـه ؛ تقویت روحیۀ همگرایی و همـکاری و همدلی همکاران 
که سـخت آسـیب دیده بود؛ تقویت مشـارکت همکاران در امور مؤسسـه از طریق احیای کمیته های 

مختلـف کارکنان که عمـاًل حذف یا غیرفعال شـده بود؛
فصل اول: خدمات خانه کتاب به صنعت نشر

خدمات ناشران

- خدمات شابک و شابم
»مؤسسـه خانه کتاب« نماینده سـازمان هایبین المللی شـابک )شماره اسـتانداردبین المللی کتاب( 
و شـابم )شـماره اسـتانداردبین المللی موسـیقی( در کشـور ایـران اسـت و عضویـت ناشـران در نظام 
شـماره گذاری، اختصاص شـماره و ارسـال اطالعات آنان به سـازمان هایبین المللی شـابک و شابم را 
برعهده دارد. به منظور اطالع از تغییرات اسـتاندارد شـابک و شـابم نمایندگان خانه کتاب در اجالس 
سـاالنه شـابک و شابم در سـال 1398 که در کشور شیلی برگزار شد، شرکت کردند. )گزارش کامل 

اجالس شـابک در شـیلی به صورت جداگانه منتشـر شـده است(.
در سـال 1398 تعداد 543 ناشـر در سـایت شـابک و 388 ناشـر در نظام شـابک عضو شـدند؛ به 
هزار و 223 ناشـر حقوقی شـماره شـابک اختصاص داده شـد؛ 9هزار و 481 گروه شـابک به ناشران 
اختصـاص یافـت و بیـش از 42هـزار شـابک در مرحله پیش و پـس از چاپ کنترل شـد. آمار تعداد 
عضویت ناشـران و اختصاص شـماره های شابک و شابم در سـال 1398 در جدول زیر ارایه می شود:
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جدول 1-6: گزارش خدمات شابک و شابم - سال 1398

عضوت 
در سایت 

شابک

عضویت 
در نظام 
شابک

عضویت 
در نظام 

شابم

اختصاص 
شماره شابم 

به ناشران

اختصاص 
شماره 
شابک 

اختصاص 
گروه 

شابک به 
ناشران

اختصاص 
گروه شابم 

به ناشران

روزآمد سازی 
بانک 

اطالعات

کنترل 
درستی 

شابک در 
مرحله پیش 
و پس از 

چاپ

آوانویسی اسامی 
و اطالعات برای 
سازمان جهانی 
شابک و شابم

۵۴۳
ناشر

۳۸۸
ناشر

۱۷
ناشر

۱0شماره به 
ناشران

 ۱،۲۲۳
شماره به 
ناشران 
حقوقی

 ۹،۴۸۱
۴،۱0۵ ۱۱ گروهگروه

ناشر حقوقی
 ۴۲،00۵
۳،۴۹0 ناشرشابک 

عضویت 
۴۹ ناشر 

مؤلف

۲۱ ناشر 
مؤلف

۲۴ شماره 
به ناشر 
مؤلفان

۸۱ شماره 
به ناشران 

مؤلف
--۱،۶۹0

ناشر مؤلف
حدود ۲،۸۴۵ 
ناشر مؤلف 

 - خدمات پستی به ناشران
سـامانه »پسـت کتاب« از سـوی خانه کتاب با همکاری شـرکت پسـت جمهوری اسـالمی ایران 
به منظور ارائۀ خدمات پسـتی ارزان به ناشـران و کتابفروشـان و فعاالن حوزۀ نشـر کتاب در سال 1397 
راه اندازی شـده اسـت. عضویت در این سـامانه رایگان اسـت و خدمات پسـتی با تخفیف ویژه ارائه 
می شـود. در این سـامانه یک پیشـخوان مجازی پسـتی 24 سـاعته در اختیار کاربران قرار می گیرد که 
می تواننـد کتاب هـای ارسـالی خود را با تخفیف ویژه در شـبکۀ پسـتی به دسـت خریداران برسـانند. 
هم چنین تمامی مرسـوالت به صورت روزانه از محل اعالمی توسـط فروشـگاه ها جمع آوری و ارسال 
می شـود. در سـال 1398 تعـداد 495 ناشـر و کتابفـروش و فروشـگاه اینترنتی کتاب بـه عضویت این 
سـامانه درآمدند و نزدیک به 75 هزار بسـته پسـتی کتاب ارسـال کردند که جزئیات آن در زیر آمده 

است:
جدول 2-6: تعداد اعضا و سفارش سامانه پست کتاب -  سال 1398

تعداد سفارشتعداد عضونوع عضویت
۳۴۵۴۷,۴۶۳ناشر

۸۱۳,۲۸۹کتابفروشی
۶۹۲۴,۱۵۱فروشگاه اینترنتی کتاب

۴۹۵۷۴,۹0۳جمع

 طرح عبور از کرونا با کتاب
به دنبال شـیوع بیماری ناشـی از گسـترش ویروس کرونا در اواخر سـال 1398 که مراجعۀ حضوری 
به فروشـگاه ها را به شـدت کاهش داد و سـپس منجربه تعطیلی فروشگاه ها و بازار گردید، خریدهای 
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اینترنتـی و غیرحضـوری به سـرعت گسـترش یافـت. از آن جا که در این شـکل فروش، هزینه ارسـال 
بـه قیمـت تمـام شـدۀ کاال افزوده می شـود، به منظـور کاهش ایـن هزینه و تسـهیل فراینـد خریدهای 
غیرحضوری کتاب، خانه کتاب طرح »عبور از کرونا با کتاب« را بر پایۀ سامانۀ »پست کتاب« ارائه 
کرد. بر اسـاس این طرح که با حمایت معاونت امور فرهنگی از 25 اسـفند 98 تا پایان فروردین 1399 
به اجرا درآمد و سـپس تا پایان اردیبهشـت ماه تمدید شـد، برای ارسال هر بستۀ پستی کتاب، در سامانه 
»پسـت کتاب« تا دو کیلوگرم، در سـرویس »سفارشـی«، صرفًا مبلغ 30هزار ریال تعیین شـد. مابقی 

مبلغ از محل یارانه کتاب توسـط خانه کتاب به شـرکت پسـت پرداخت می شـود.
ناشـران، کتابفروشان، توزیع کنندگان، فروشگاه های اینترنتی کتاب و فعاالن تولید و فروش کتاب، 
در صـورت داشـتن پروانـه کسـب و کار معتبـر می توانند پس از عضویت در سـامانه پسـت کتاب به 

نشـانی posteketab.com یا از طریق سـایت خانه کتاب ketab.ir از این طرح اسـتفاده کنند.

خدمات کتابفروشان

طرح های فصلی حمایت از کتابفروشان در سال 1398

یکی از طرح های حمایتی معاونت امور فرهنگی که از پاییز 1394 از سـوی خانه کتاب اجرا شـد، 
موسـوم بـه »طرح هـای فصلی« اسـت که تاکنون 12 دوره برگزار شـده اسـت. علی رغم اثربخشـی و 
خطای اندک و بهره مندی بسـیار بیشـتر نسـبت به هزینه، در سـال های اخیر به دلیل کاهش اعتبارات 
و منابع مالی ناشـی از سیاسـت انقباض بودجـه ای دولت در اثر تحریم های ظالمانـه، اجرای این طرح 
بـا تأخیـر یا محدودیت هایی همراه بوده اسـت، چنانکه یکی از دالیل اجرا نشـدن عیدانۀ 1398 همین 
علـت بـوده اسـت. اما با این وجود در سـال 1398 دو طرح »تابسـتانۀ 1398« و »پاییـزۀ 1398« برگزار 
شـد. در آخرین دورۀ اجرای طرح که همزمان با بیسـت و هفتمین دورۀ هفته کتاب در آبان ماه 1398 
برگزار شـد، با رایزنی ها و پیگیری های مدیرعامل خانه کتاب، شـهرداری های دو شـهر تهران و مشهد 
تأمین اعتبار طرح را در دو شـهر یادشـده برعهده گرفتند که این اتفاق، دسـتاورد بزرگی بود، زیرا هم 
منابع مالی جدیدی را برای اجرای طرح که به محاق رفته بود و عدم اجرای آن رسمًا اعالم شده بود، 
شناسـایی کرد و هم برای بخشـی از منابع مالی و مسـئولیت اجتماعی شهرداری ها مسیر مصرف مفید 
و ارزشـمندی را گشـود. گزارش کامل دو طرح یادشـده و هم چنین گزارش جداگانۀ اجرای طرح در 

تهران و مشـهد به صورت کتابچه های جداگانه ای تهیه و منتشـر شده است.
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جدول 3-6: خالصۀ آماری طرح تابستان و پاییز - سال 1398

جمعپاییزه ۱۳۹۸تابستانه ۱۳۹۸عناوین

در استان ها: ۱0 روززمان برگزاری
در تهران: ۸ روز

در استان ها: ۱۴ روز
در مشهد: ۱۷ روز

در استان ها: ۲۴ روز

-۶۱۵۶0۸تعداد کتابفروشی های فعال

۸۹،۹۵0۶۵،۳۴۷۱۵۵،۲۹۷تعداد خریداران

۳۴۴,۶۸۷۳۲۱،0۴۸۶۶۵،۷۳۵تعداد کتاب های فروخته شده

۱۶،۲۴۱،000،000۱۸،۹۲۴،۵00،000۳۵،۱۶۵،۵00،000یارانه مصرف شده )ریال(

۹۸,۹۷۱,۱۴۸,۱۳۲۹۸،۶۱۳،0۹۶،۳۹۷۱۹۷،۵۸۴،۲۴۴،۵۲۹مبلغ کل فروش )ریال(

جدول 4-6: مقایسه  مشخصات طرح های فصلی حمایت از کتابفروشان

سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۶ موضوع
۳۵ ۵۱ ۶۸ یارانه پرداخت شده - میلیارد ریال

۶۱۵ ۶۸۹ ۷۷۲ تعداد کتابفروشی فعال در طرح 

۱۵۵،۲۹۷ ۳۹۱,۳۸۶ ۶۵۷,۵۵۳ تعداد خریداران 

۶۶۵،۷۳۵ ۱,۱۵۹,۷۶۷ ۱,۶0۱,۸۷۴ تعداد نسخه کتاب فروش رفته 

- خدمات اهل قلم
خانـه کتـاب با بیش از 21 هزار عضو سـایت اهل قلم در راسـتای تکریم اهالی قلـم، خدماتی را به 
آن هـا ارایـه می کنـد. اهالی قلم شـامل پدید آورندگان آثـار مکتوب، از قبیل مؤلـف، مترجم، مصحح 
و هم چنین افرادی اسـت که نقشـی در تولید اثر داشـته اند همچون تصویرگران، طراحان، ویراسـتاران 
و... . از جمله خدماتی که در سـال 1398 به اهل قلم ارایه شـد می توان به اهدای بن خرید کتاب به 
مبلـغ حـدود 2میلیارد و 800 میلیون تومان در قالب 12892 بن کارت الکترونیکی کتاب اشـاره کرد. 
هم چنیـن، 549 نفـر از اهالـی قلم برای دریافـت وام از بانک صادرات معرفی شـدند که از این تعداد 

100 نفـر موفـق بـه دریافت وام به مبلغ 10 تا 90 میلیون تومان شـده اند.
از جمله اقدامات اصولی و مهم دیگری که در سـال 1398 در حوزه اهل قلم انجام شـد، بازبینی و 
تدویـن مجـدد آیین نامه های تکریم اهل قلم، بن کارت اهل قلم و وام اهل قلم در راسـتای جلوگیری 
از اجحـاف و تضییـع حـق پدیدآورندگان بود. خالصۀ آماری خدمات ارایه شـده به اهل قلم در سـال 

1398 به شـرح زیر است:
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جدول 5-6: گزارش عضویت سایت اهل قلم - سال 1398

تایید عضویت 
 ۲،۲۷۷
متقاضی 

جدید سایت 
اهل قلم

ارسال ۲،۳۵0 
پیام برای تکمیل 

ثبت نام در 
سایت اهل قلم

پاسخ به ۳،000 پیام 
اهل قلم در بخش 
خدمات و عضویت

یکدست  سازی و 
تایید نهایی ۱،۱۴۳ 
نام پدیدآوران ثبت 

کرده در سایت 
اهل قلم

پاسخ به 
۲،۵۳۷پیام اهل 
قلم در بخش 

کتابداری

ارسال ۹۱۴ 
پیام به اهل قلم 
برای تصحیح 

اطالعات 
کتا  های خود در 
بانک اطالعات 

خانه کتاب

تصحیح ۸۶ تاریخ 
تولد پدیدآورندگانی 
که از سوی بخش 

کتابداری خانه 
کتاب تایید شده اند

 جدول 6-6: گزارش صدور گواهی و معرفی نامه - سال 1398

صدور ۱۴۵ گواهی تأیید آثار
صدور ۱،۳۱0معرفی نامه 

برای عضویت در صندوق 
اعتباری هنر

معرفی ۶۴0 اهل قلم برای 
بیمه تأمین اجتماعی به 
صندوق اعتباری هنر

۸۵ معرفی نامه به صندوق اعتباری هنر برای 
تمدید بیمه و مستمری بگیران

جدول 7-6: گزارش ارائه تسهیالت )وام و بن( - سال 1398

۱۳0 تقاضا برای صدور نامه برای دریافت 
وام از صندوق اعتباری هنر

پرداخت وام از بانک 
شهر به

۲۷ اهل قلم

پرداخت وام از بانک 
صادرات

۱00 اهل قلم

توزیع بن کارت خریدکتاب در سی 
و دومین نمایشگاه بزرگ کتاب 

تهران
۱۲،۸۹۲ کارت

جدول 8-6: مقایسه  خدمات اهل قلم
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷  موضوع

۴,۹۲۱ عضو یت اهل قلم جدید در سایت اهل قلم
۱,۳۲۶ صدور کارت اهل قلم

۱,۳۱0 ۱,۵0۲ صدور معرفی نامه برای عضویت در صندوق اعتباری هنر
۶۴0 ۵0۷ معرفی اهل قلم به صندوق اعتباری هنر برای استفاده از بیمه تأمین اجتماعی
۸۵ ۴۷ صدور معرفی نامه تمدید بیمه و مستمری بگیران
۱۳0 ۶۴ صدور معرفی نامه برای دریافت وام
۱۴۵ ۶۲ صدور گواهی تأیید آثار

۱۲,۸۹۲ ۱0,000 صدور بن کارت الکترونیکی برای خرید کتاب اهل قلم

 خدمات اطالع رسانی و بانک های اطالعاتی
- تولید و روزآمد سازی بانک های اطالعاتی کتاب

تولیـد بانـک اطالعـات کتاب هـای منتشـر شـده در کشـور از مهم تریـن وظایـف مؤسسـه خانـه 
کتـاب اسـت. اطالعـات موجـود در ایـن بانک اطالعاتـی حاصل دریافت کتاب های منتشـر شـده 
و اعالم وصول شـده از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی سراسـر کشـور اسـت و عالوه بر اطالعات 
کتاب شـناختی توصیفی و تحلیلی، تصاویر روی جلد و پشـت جلد و هم چنین صفحات اولیه کتاب 
)قبل از شـروع متن اصلی( را شـامل می شـود. در سـال 1398 )تا زمان تهیه این گزارش( 105 هزار و 
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600 عنوان کتاب در بانک اطالعات خانه کتاب ثبت شـده اسـت که پیش بینی می شـود نسـبت به 
سـال گذشـته بـا افزایش حـدود 10 درصد به حـدود 110 هزار عنوان برسـد.
جدول 9-6: گزارش بانک اطالعاتی کتاب - سال 1398

ثبت و ورود و پردازش اطالعات کتاب های اعالم وصول شده از وزارت فرهنگ و 
۱0۵,۶00عنوانارشاد اسالمی در بانک اطالعاتی خانه کتاب

دریافت کتاب از اداره ارشاد استان های مختلف، ناشران و پدیدآورندگان؛ کنترل 
۷,۳0۲عنوانکتاب های دریافتی با بانک اطالعات خانه کتاب و پاسخ به نامه های مربوطه

بررسی، کنترل و تهیه آرشیو تصاویر روی جلد، پشت جلد و پی دی اف صفحات 
بیش از ۹۵,000فایلمقدماتی کتاب 

گردآوری کتاب در قالب های الکترونیک، گویا، نرم افزارهای آموزشی و.. به منظور 
حدود ۱۸هزارعنوان کتابتهیه بانک اطالعات این آثار 

دریافت و کنترل کتاب های منتشر شده توسط ناشران غیرتهرانی از اداره ارشاد 
۲,۵۷۵عنواناستان های مختلف و ثبت در بانک اطالعات خانه کتاب

دریافت فهرست کتاب های الکترونیک نشر سمت و شرکت کتابراه برای 
حدودا ۱,۲00عنواناختصاص شابک 

حدود ۳00,000رکوردمدیریت، کنترل و یکدست  سازی بانک های اطالعاتی کتاب، موضوع و پدیدآور
حدود ۱00,000عنوانتصحیح و کنترل کتاب های ثبت شده در بانک اطالعات خانه کتاب

خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(
در سال 1398 نسخه جدید خبرگزاری کتاب ایران، متناسب با نیازهای جدید طراحی و راه اندازی 
شد. در این نسخه قابلیت های خبررسانی چندرسانه ای و بارگذاری صوت و فیلم و کلیپ های کوتاه 
افزایش یافته است. نسخۀ موبایلی خبرگزاری روزآمد شده و سرعت و دسترس پذیری آن افزایش یافته 
اسـت. عالوه براین از طراحی و گرافیک مناسـب تری برخوردار شده است.در سال 1398تعداد 692 

مطلب به زبان انگلیسی تولید و در خروجی بخش بین الملل خبرگزاری قرار گرفت.
در این سـال هم چنین بر تقویت حضور در فضای مجازی به عنوان یک راهبرد اساسـی تأکید شـد، 
به نحوی که در صفحات مجازی خبرگزاری روزانه حدود ۱۵ الی ۲0 خبر منتشر می شود. این بخش 

در نیمۀ دوم سال گذشته با هدف تقویت بیشتر به یک سرویس مجزا تبدیل شده است.
در سـال 1398 با محوریت قرار دادن شـعار وزیر محترم فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مبنی بر این که 
»ایـران فقـط تهران نیسـت«، تعـداد 2,550 رکـورد خبری از نمایندگی هـای خبرگزاری در 23 اسـتان 

کشـور تولید و ثبت شد
به دنبال شیوع ویروس کرونا، خبرگزاری کتاب ایران »پویش تندرست باش ای ایران« را راه اندازی 
کرد که نویسـندگان، اصحاب قلم، شـاعران و چهره های شـاخصی در آن مشارکت نمودند ازجمله: 
تهمینـه حـدادی، موسـی بیدج، هاشـم اکبریانـی، غالمرضا امامی، ضیا موحد، قاسـم علی فراسـت، 
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عبدالجبار کاکایی، سعید بیابانکی، لیلی گلستان، گروس عبدالملکیان، احمد آرام، سعید تشکری، 
محمدجعفر یاحقی، حسـن بلخاری، نیکنام حسینی پور، منوچهر حسـن زاده، رضا یکرنگیان، افسانه 
شـعبان نژاد، محبوبه نجف خانی، مصطفی رحماندوست، اسـدالله شعبانی، مقصود فراستخواه، علی 
بلوکباشـی، منصوره اتحادیه، عباس احمدی، رضا کاظمی، علیرضا آذر، ابوالقاسم غالمی مایانی راد، 
قاسـم رفیعا، علی قنبری، وحید ضیایی، سـیمین چایچی، هوشـنگ پورنگ، مهرداد صالحی، علی 
کربالیـی و بهـروز فروتـن. پیام های این مشـاهیر فرهنگی و هنری در مورد نقـش کتاب خوانی در ایام 
قرنطینه در شـبکه های اجتماعی پخش شـد.در سـال 1398 هم چنین اساتید، نویسندگان و چهره های 
فرهیخته و ماندگار ادبیات فارسی از جمله سعید حمیدیان، استاد قدمعلی سرامی، یحیی یثربی، توفیق 
سـبحان، فتح الله مجتبایی، علی رواقی، محمدسـرور موالیی، امیربانو کریمـی، نوش آفرین انصاری، 
مهدی محقق، غالمرضا اعوانی، نصرالله پورجوادی، زهره زرشناس، منصور ثروت، آذرتاش آذرنوش، 
محمـد روشـن، عبدالله انـوار، محمد دبیرمقدم، حسـن انوری، ابوالفضل خطیبی، کامـل احمدنژاد، 
علی موسـوی گرمارودی، دکتر کازرونی، جلیل تجلیل، عبدالحسـین فرزاد، کوروش صفوی در سال 
98 میهمـان اتـاق کنفرانـس ایبنـا بوده اند.در سـال 1398 تعـداد 13,624 مطلب تخصصـی در قالب 
خبـر، گفت وگـوی خبری، مصاحبـه، معرفی کتاب، یادداسـت و تحلیل، گـزارش، میزگرد، ترجمه، 
فایل صوتی، گزارش تصویری از سـوی خبرگزاری کتاب ایران منتشـر شـد که خالصۀ آماری آن در 

جدول های زیر آمده اسـت:
جدول 10-6: مقایسه  تولید تعداد محتوی منتشر شده در بخش فارسی به تفکیک نوع خبر 

سال ۱۳۹۸  سال ۱۳۹۷  قالب ها
۷۲۵ ۷,00۷ خبر و گفت وگوی خبری
۱,۱0۷ ۹۴۴ مصاحبه بلند
۱,۶۵۹ ۱,۴۲۷ معرفی کتاب، یادداشت و تحلیل
۲,۲۴۷ ۱,۹۱۶ گزارش
۵۱0 ۶۳۹ گزارش تصویری
۴0 ۴۵ میزگرد
۲۲۱ ۴۳۶ ترجمه کوتاه
۵۷۵ ۶۳۳ ترجمه بلند
۱۴  0 فیلم
۱  0 فایل صوتی

۱۳,۶۲۴ ۱۳,0۴۷ تعداد کل رکورد مطلب
جدول 11-6: مقایسه میزان بازدید از سایت

تعداد بازدید سال
۲۹,۱۲۹,۱۷۷ ۱۳۹۷
۲۷,۱۸۷,۳۸۶ ۱۳۹۸



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

211

جدول 12-6: ارائه و تولید محتوا در بخش بین الملل - سال 1398

خبر و گفت وگوی گروه ها
معرفی کتاب، یادداشت مصاحبه بلندخبری

کلگزارشو تحلیل

۴۷۸۱۱۷۴۳۹۶۹۲انگلیسی
جدول 13-6: مقایسه  ارائه و تولید محتوا در بخش بین الملل به تفکیک زبان

استانبولی اسپانیولی عربی  انگلیسی سال
۳00 ۴۲۹ ۱,000 ۳0۲ ۱۳۹۶
0 0 ۴۱۵ ۴۷۳ ۱۳۹۷
0 0 0 ۶۹۲ ۱۳۹۸

جدول 14-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس ادب و هنر، کودک و نوجوان - سال 1398
اعضای میزگردموضوعردیف

حمید بابایی، حامد جاللی، سیدحسین موسوی نیاچالش های نویسندگان دفاع مقدس که جنگ را ندیده اند۱

۲
ادبیات دفاع مقدس و داستان نویسان زن )در میزگرد مجازی با 

حضور چهار زن نویسنده حوزه ادبیات دفاع مقدس، چالش های 
این حوزه(

حمید بابایی، الهام فالح، نازنین جودت،. فاطمه 
دانشور، شهال آبنوس نویسنده رمان »از آن هجده 

ماه و هفت روز«

حمید بابایی، مهدی افروزمنش و پژمان تیمورتاشبررسی ادبیات حاشیه شهر ۳

بالغت و کاربرد آن در ادبیات فارسی: چرا دانشجوی رشته ۴
هرمز رحیمیان، یدالله تالشی و فرهاد طهماسبیادبیات سهراب سپهری را می شناسد. یدالله رویایی را نه!

بررسی تأثیر گلشیری بر ادبیات داستانی امروز ایران )به مناسبت ۵
سالروز درگذشت هوشنگ گلشیری(

محمد چرم شیر )نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه(، 
شهریار وقفی پور )نویسنده، مترجم و شاعر( و 

امیرحسین خورشیدفر )داستان نویس(

شهال آبنوس، افسانه احمدی و میترا معینیبررسی برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب تهران۶

رویارویی داوران کتاب سال با منتقدان ادبیات کودک: کتاب ۷
سال باید ایده، تفکر و پرداخت نویی داشته باشد

داوران جایزه کتاب سال در بخش کودک و نوجوان 
و منتقدان شامل محمدکاظم اخوان )داور بخش 
داستان تألیف، هادی خورشاهیان؛ داور بخش 
داستان تألیف، محبوبه نجف خانی؛ داور بخش 
ترجمه، و علی محمد رفیعی؛ داور بخش دین، 
محسن هجری؛ نویسنده و منتقد ادبی و شهرام 

اقبال زاده؛ نویسنده، مترجم و پژوهشگر

»بررسی نقاط قوت و ضعف حضور ایران در نمایشگاه  کتاب ۸
کودک بولونیا«؛ ناشران ایرانی نگاه جهانی ندارند 

فریده خلعت بری )مدیر انتشارات شباویز(، لیلی 
حائری )مدیر آژانس ادبی کیا( و رضا نوعی )مسئول 
بخش نمایشگاه های خارجی مؤسسه نمایشگاه های 

فرهنگی ایران( و برزو سریزدی

نقد و بررسی کتاب »در کنار او فقط تو بوده ای« نوشته فریبا ۹
کلهر

با حضور پرویز شیشه گران، یوسف قوجق و 
علی اصغر عزتی پاک
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جدول 15-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس دانش و فناوری
سخنرانانموضوع ردیف

محمدابراهیم ذاکر )دندانپزشک مؤلف(گفت وگو به مناسبت روز دندانپزشک )۲۳ فروردین(۱

گفت وگو با پدر علم اقلیم شناسی ایران به مناسبت روز جهانی ۲
بهلول علیجانیهواشناسی دقت پیش بینی هوا در کشور قابل قبول است

گفت وگو به مناسبت روز جهانی زمین روزی انسان خواهد فهمید ۳
اسماعیل کهرم؛ بوم شناس و فعال محیط زیستکه امروز کمر به قتل زمین بسته است

گفت وگو با سرآشپزهای ایتالیایی و نویسنده کتاب »اشتهای ۴
آنجلیکا روسی و ترزاماریا شوزمنایتالیایی«

علی بیات موحدگفت وگو با مبدع ۱۵ هزار روش محاسبه ای قابل آموزش۵
سینا  رادمنشگفت وگو با دامپزشک و مؤلف کتاب »زنبورداری تجربی« ۶
رقیه معصوم پورگفت وگو با مدیر کتابخانه پژوهشکده هواشناسی ۷
سید حامد میرزاخلیلگفت وگو به مناسبت روز مّلی ثبت رصدخانه مراغه۸

گفت وگو با عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی؛ وضعیت ۹
سید عباس فروتنتألیفات پزشکی پس از گذشت ۳دهه از فاجعه سردشت

گفت وگو با موضوع ویراستاری در نشر علمی؛ کتاب هایی که به ۱0
عبدالحسین بصیرهجرم فقدان ویراستار رها شده اند

گفت وگو با موضوع تشخیص محتوای استاندارد در کتاب های ۱۱
جالل عباسیانطب سنتی

بررسی روند پژوهشی در علم خون شناسی بنیان گذار سازمان انتقال ۱۲
خون ایران درباره کتاب »اختالالت خونریزی دهنده مادرزادی«

با حضور فریدون عالء و اکبر درگالله سرویراستار 
کتاب

گفت وگو با متخصص بیماری های کودکان؛ شیر مادر هیچ ۱۳
خلیل فریورجایگزینی ندارد

گفت وگو با نویسنده کتاب »اختالالت وابسته به مواد؛ تشخیص ۱۴
یونس نابدلو درمان«

گفت وگو درباره معرفی فعالیت های باغ ملی گیاه شناسی۱۵
محمدکاظم عراقی، محمد متینی زاده، سید 

موسسی صادقی، صدیقه لطفی نسب اصل، زهرا 
سادات سجادی

گفت وگو با رئیس مؤسسه مّلی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه ۱۶
مجید شفیع پورتهران

مهدی زارعگفت وگو با زلزله شناس و عضو فرهنگستان علوم۱۷
مجتبی یمانیگفت وگو با رئیس انجمن ژئومورفولوژی ایران۱۸

گفت وگو با روانپزشک و استاد ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه ۱۹
پروفسور عبدالمیثاق قدیریانمک گیل در کانادا

گفت وگو با جغرافی دان ایرانی با موضوع امیدی به احیای دائمی ۲0
پرویز کردوانیدریاچه ارومیه نیست

محمد درویشگفت وگو با ؛ فعال محیط زیست۲۱
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ادامه جدول 15-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس دانش و فناوری
سخنرانانموضوع ردیف

کادمی علوم جهان۲۲ حمیدرضا پورقاسمیگفت وگو با عضو آ

گفت وگو با عضو سابق ناسا با موضوع پارک های علم و فناوری ۲۳
علیرضا افشاریکه به دنبال پول درآوردن هستند نه جذب استعدادها و نخبگان

فریدون مقدس نژادگفت وگو با چهره برتر قیر و آسفالت ایران۲۴

گفت وگو با موضوع پزشکی ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند ۲۵
مصطفی معینتألیفات بومی و اقلیمی است

۲۶
گفت وگو با رئیس دانشکده پرستاری و مامایی همزمان با روز 

پرستار روند تولید کتاب های پرستاری از ترجمه به تألیف در حال 
تغییر است

نیکبخت نصرآبادی

گفت وگو با نویسنده و روزنامه نگار علمی؛ آسیموف هر طور که ۲۷
محمدحسین جهان پناهدلش می خواست می نوشت

گفت وگو با دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی ۲۸
محمد نصراللهی الموتیکشور

بهرام عکاشهگفت وگو به مناسبت سالروز زلزله بم۲۹

گفت وگو با استادتمام دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع آلودگی ۳0
امیر فتوتخاک، آب و هوا با رشد صنعت و افزایش سطح زندگی بشر

گفت وگو با استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن ۳۱
کورش هالکویی نائینیعلمی اپیدمیولوژیست های ایران 

جدول 16-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس مدیریت کتاب - سال 1398
سخنرانانموضوعردیف

سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب ۱
دکتر قادر آشناتهران

بررسی فعالیت کمیته اطالع رسانی نمایشگاه ۲
کتاب تهران

محمدحسین متولی؛ مدیر کمیته اطالع رسانی و عادل طالبی معاون 
مدیر کمیته اطالع رسانی

بررسی »اقتصاد نشر در بحران«؛۳
علی  حاجی تقی، مدیر انتشارات ارمغان طوبی؛ نیایش سرامی، مدیر 

انتشارات باد و امیر سمامی، مدیر انتشارات هنر پارینه در بخش 
نخست

علی  حاجی تقی، مدیر انتشارات ارمغان طوبی؛ نیایش سرامی، مدیر بررسی »اقتصاد نشر در بحران«؛۴
انتشارات باد و امیر سمامی، مدیر انتشارات هنر پارینه

بررسی عملکرد امور بین الملل و ناشران ۵
خارجی در نمایشگاه کتاب

احمد شاکری، مدیر کمیته بین الملل و احد رضایی، مدیر کمیته 
ناشران خارجی سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سیدحسن میرکیمی، مدیرعامل مؤسسه امیر کبیر و مسعود کوثری، تغییر قیمت کتاب۶
مدیر انتشارات علمی و فرهنگی

مجید جعفری اقدم، مدیر آژانس ادبی پل و امیر بیک محمدی، مدیر ارزیابی بخش بین الملل نمایشگاه کتاب۷
آژانس ادبی تماس؛
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ادامه جدول 16-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس مدیریت کتاب - سال 1398
سخنرانانموضوعردیف

فرشته سنگری، مدیر کتابفروشی افراکتاب؛ محمدجعفر کمالی آشتیانی، مدیر نشر »کتابفروشی و بازارهای موازی«۸
و کتابفروشی کمال اندیشه و منصور رئیسی، مدیر کتابفروشی کتاب شرق اهواز

»بررسی کتاب  سازی در حوزه ۹
کودک و نوجوان«

سیدحمیدرضا سیدناصری؛ مدیر انتشارات »ذکر«؛ مسعود گالبی، مدیر انتشارات 
»شهر قلم« و محسن طائب، مدیر انتشارات »پیدایش«

جایگاه کتاب های گویا در صنعت ۱0
نشر

بهروز رضوی، پیشکسوت حوزه گویندگی؛ حمیدرضا شربتیان، مدیر اپلیکیشن 
نوار؛ دامون آذری، مدیر نشر آوانامه و سعید اسالم زاده، گوینده و برنامه ساز

»بررسی مشکالت کتابفروشی های ۱۱
دست دوم«

محمود آموزگار، مدیر انتشارات کتاب آمه و رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف 
تهران؛ خسرو یوسف زاده و بوذرجمهر پرخیده، مدیر کتاب فروشی اندیشه نیک

بررسی دستاوردهای ایران از ۱۲
همایش های ساالنه ایفال

محسن حاجی زین العابدینی، بازرس انجمن کتابداری و اطالع رسانی؛ صالح 
زمانی، مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه مّلی در امور بین الملل و سیدعلیرضا 

طیرانی، مدیر امور کتابخانه ای کتابخانه مجلس

دستاوردهای ایران در نمایشگاه ۱۳
کتاب باکو

علیرضا سبحانی نسب، مدیر انتشارات جمال و یکی از اعضای شورای 
سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران و رئیس انجمن ناشران کتاب کودک 
قم، غالمرضا حیدری، نویسنده و محقق حوزه کتاب کودک، احمد ذوعلم، 

مدیرعامل آژانس ادبی دایره مینا و مراد خزایی مسئول غرفه ایران در نمایشگاه باکو

۱۴
بررسی دستاوردهای ایران از 

همایش های ساالنه ایفال/ بخش 
پایانی

محسن حاجی زین العابدینی، بازرس انجمن کتابداری و اطالع رسانی؛ صالح 
زمانی، مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه مّلی در امور بین الملل و سیدعلیرضا 

طیرانی، مدیر امور کتابخانه ای کتابخانه مجلس

مجید تیموری، مدیر کتابفروشی  های زنجیره ای چشمه و مجید شهرابی، مدیر آینده کتاب۱۵
کتابفروشی های زنجیره ای بوکلند

»طرح های حمایتی مؤسسه خانه ۱۶
کتاب؛ پاییزه کتاب ۹۸«

ابوالفضل رفیع، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران؛ آزاده نظربلند، معاون فناوری 
اطالعات مؤسسه خانه کتاب و حسین قوامیان، مدیر کتابفروشی »دنیای کتاب« 

استان قم

نیکنام حسینی پور در گفت وگوی ۱۷
دکتر نیکنام حسینی پورنوروزی با ایبنا

۱۸
گفت وگوی نوروزی ایبنا با 

مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران

دکتر قادر آشنا

گفت وگوی ایبنا با کارشناس میز ۱۹
شاه منصور شاه میرزا،تاجیکستان در مؤسسه اکو

ناصر فکوهیتوسعه ابتذال در بازار نشر۲0

گفت وگوی ایبنا با رئیس کتابخانه ۲۱
حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریاندانشگاه تهران:
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ادامه جدول 16-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس مدیریت کتاب - سال 1398
سخنرانانموضوعردیف

اشرف بروجردی،هفته کتاب۲۲
پتار آربوتینا، ناشر صربستانی۲۳
دریا اورسحضور ترکیه در نمایشگاه کتاب تهران۲۴
خوانین زاده مدیر مرکز نابینایان رودکیروز جهانی بریل۲۵

حجت االسالم محمد اسدی موحد، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، فعالیت انتشارات الهدی۲۶
هنری و انتشاراتبین المللی »الهدی«

محمت تاشکینرایزن فرهنگی و گردشگری ترکیه در ایران۲۷
جدول 17-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس علوم انسانی - سال 1398

مصاحبه شونده هاموضوعردیف

پرونده خبری با موضوع کاربرد مفهوم ایران در مطالعات ۱
تاریخی

داریوش رحمانیان، سیدابوالفضل رضوی، سیدصادق سجادی، 
عبدالرضا نواصری، الهام ملک زاده، بقایی ماکان و نصرالله 

صالحی

۲
پرونده خبری سرویس علوم انسانی به مناسبت شصت و ششمین 
سالگرد کودتای ۲۸ مرداد با عناوینی چون چرا الت ها در عرصه 
سیاست حضور دارند؟ تحلیل منوچهر آشتیانی درباره ۲۸ مرداد

رضا مختاری اصفهانی، یادداشت نصرالله حدادی، در آستانه 
کودتا ارزیابی سفارت آمریکا از شرایط اقتصادی و سیاسی 

دولت مصدق چه بود؟

محسن ارمین، عبدالله نصری، محمدعلی شیرخانی، حسین پرونده خبری بازگشت به قرآن چرایی و چگونگی۳
محمدی فام و ...

مریم مجتهدزاده، مرتضی سرهنگی، راضیه تجار و... پرونده چالش های تدوین تاریخ دفاع مقدس۴

آرش حیدری، مقصود فراستخواه، حسام یوسفی، ابراهیم توفیق پرونده خلقیات پژوهی ایرانیان۵
و ...

۶
پرونده  مناسبتی ایام عزاداری ماه محرم در سه سرویس دین، 

علوم انسانی و دفاع مقدس با تاکید بر انسان شناسی مناسک ماه 
محرم در بیش از ۱۵

جبار رحمانی، حسن محدثی، مهرداد عربستانی و ...

پرونده جامعه شناسی جنگ تحمیلی و گرامیداشت ایام هفته ۷
گفت وگوهای تفصیلی با چهره هایی چون تقی آزادارمکی و ...دفاع مقدس

دیدار و گفت وگوهای تفصیلی با اهالی پیشکسوت قلم ۸
درحوزه های علوم انسانی 

از جمله دیدار با منوچهر آشتیانی، منصوره اتحادیه، عزت الله 
فوالدوند و ...

پوشش بیش از ده ها نشست در هفته کتاب سال ۹۹۸

گفت وگوهای تفصیلی درباره بازار کتاب های اندیشه، 
جامعه شناسی، روان شناسی،اقتصاد، دین، گفت وگوهای تفصیلی 

درباره مسئله خواندن در ایران و مصرف کاالهای فرهنگی 
چون کتاب

پوشش جایزه کتاب سال ۱0۱۳۹۸
مصاحبه و گفت وگوهای تفصیلی با نامزدهای مرحله دوم کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران در رشته هایی چون اقتصاد، علوم 

اجتماعی، کلیات، تاریخ، دین و ...
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ادامه جدول 17-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس علوم انسانی - سال 1398
مصاحبه شونده هاموضوعردیف

پیگیری ابعاد فرهنگی و اجتماعی پدیده کرونا در ساحت های ۱۱
مختلف جامعه شناسی، اندیشه و ارتباطات سالمت

نعمت الله فاضلی، مقصود فراستخواه، تقی آزاد ارمکی، رضا 
ماحوزی، حسن بشیر، محمد قنبری، شروین وکیلی، آرش 
حیدری، موسی پور بشلی، پرویز اجاللی، اعظم نژادی و ...

گفت وگو با سیدعلی عماد، عباس قدیمی قیداری، علی ططری »هفتمین همایش تاریخ مجلس و ساختار مجلس شورای مّلی«۱۲
و مجید تفرشی و جعفری دهقی

گفت وگو با هوشنگ طالع و الهیار خلتعبری»مشروطه ایران«۱۳

میزگرد بررسی روزنامه نگاری قبل و بعد از انقالب اسالمی با ۱۴
محمد بلوری و سعید ارکان زاده یزدیمحوریت بررسی کتاب خاطرات روزنامه نگاری 

مهرداد پارسا و میالد ربیعیمیزگرد بررسی ساده  سازی و عامه  سازی کتب فلسفی۱۵
حسین بادامچی و آیدین ابراهیمیمیزگرد »بازگشت به شریعتی؛ چرا و چگونه؟«۱۶
حسن نریمانیمیزگرد بررسی »جشنواره بین المللی کتاب سال ایثار و شهادت«۱۷

جدول 18-6: میزگرد و گفت وگوی تفصیلی سرویس استان ها - سال 1398
موضوع و محورردیف

گفت وگوهای تخصصی با چهره های شاخص و متخصص حوزه کتاب و ادبیات از قبیل: عبدالعلی دستغیب، احمد ۱
فریدمند، علیرضا انوشیروانی، احمد حیدری، احمد اکبرپور و ...، 

گفت وگو با برگزیدگان و شایستگان تقدیر جوایز مّلی و مهم حوزه کتاب در استان ها از جمله کتاب سال، جشنواره شعر ۲
فجر، جایزه جالل آل احمد

تهیه گزارش های سوژه محور از شهرها و روستاهای دوستدار کتاب با هدف تقویت هویت جمعی حول محور کتاب و ۳
مطالعه

انجام گفت وگو و تدوین گزارش های عدیده از کم و کیف اجرای طرح های حمایتی مؤسسه خانه کتاب در شهرستان ها، ۴
پوشش حداکثری برنامه های »عصر کتاب« در استان هایی که در سال ۹۸ میزبان این سلسله برنامه ها بودند

سوژه یابی و سوژه  سازی در حوزه کتاب در شهرها و روستاهای دورافتاده با محوریت نویسندگان، شاعران و پدیدآورندگان ۵
آثار که پیش از این کمتر صدایشان در رسانه ها به گوش می رسید

پوشش گسترده برنامه های مربوط به شهرهای نامزد عنوان پایتختی کتاب، هم چنین روستاها و عشایر دوستدار کتاب۶

پوشش حرفه ای نمایشگاه های استانی کتاب که بازخوردهای متفاوتی در میان مسئوالن و دست اندرکاران این رویدادها به ۷
دنبال داشت

پیگیری مسائل مبتال به ناشران و کتابفروشان در استان ها اعم از بحث معافیت مالیاتی و ... پیگیری مسائل و مشکالت ۸
کتابخانه های عمومی و نیز کتابداران شاغل در آن ها

پوشش حداکثری برنامه های هفته کتاب در استان های مختلف کشور و ...۹

 اطالع رسانی کتاب
از آن جـا کـه بانک هـای اطالعاتی خانه کتـاب، به ویژه بانک کتاب که جامع تریـن و روزآمدترین 
بانـک کتاب کشـور به شـمار می رود و بانک های پیوسـته و جانبی آن از جملـه بانک های اطالعاتی 
ناشـران، کتابفروشـان، پدیدآورندگان و اهل قلم... محل رجوع و اسـتناد افراد و نهادها و سازمان ها و 
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تشـکل های صنفـی برای بسـیاری از فعالیت های صنفی و امـور اداری و مالیاتی به شـمار می رود، لذا 
اسـتخراج اطالعات، به ویژه گزارش های آماری از وضعیت نشـر کشور، و ارایه آن به مخاطبان متعدد 

و مختلف یکی از وظایف و مسـئولیت های اصلی و مهم خانه کتاب به شـمار می رود.
جدول 19-6: خالصۀ تعداد و نوع گزارش های تهیه شده - سال 1398

شرح خدماتمقدارنوع خدمات

گزارش های آماری و 
موضوعی

 ۱۵۵
گزارش

گزارش های آماری و موضوعی از وضعیت نشر کشور در بازه های زمانی مختلف در زمینه 
کتاب، ناشر، پدیدآور، کتابفروشی ها و موضوعات و رده های دیویی متفاوت به صورت های 

مقایسه ای و تطبیقی و توصیفی با متغیرها و تفکیک های گوناگون.

پاسخگویی حضوری به 
پاسخگویی حضوری و تلفنی در زمینه ارائه اطالعات کتاب و ناشر، راهنمایی در زمینه ۱،۵۴۲ نفرمراجعان

سایت )از جمله تهیه گزارش عملکرد ناشر و جست وجوی کتاب(، راهنمایی کتابفروشان، 
پیگیری ثبت کتاب های ناشران و نویسندگان، ارائه اطالعات نشر و ... . ۳،۱۳0 پاسخگویی تلفنی

تماس
اطالع رسانی اطالعات ناشران و کتاب های موجود در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. اطالع رسانی نمایشگاهی

معرفی کتاب های برتر در بهمن 1398
با توجه به حجم زیاد تولیدات کتاب در طول سـال و حتی ماه و سـردرگمی مخاطبان و خانواده ها 
برای تهیه کتاب خوب، خانه کتاب درصدد برآمد براسـاس نظر داوران و کارشناسـان و متخصصان، 

هر ماه کتاب های شـاخص و برتر را معرفی کند.
ایـن اقـدام در چارچـوب اهـداف و وظایـف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مصـوب مجلـس 
شـورای اسـالمی )بنـد ۳ و ۴ مـاده ۱ و بنـد ۱۲ مـاده ۲ قانـون( و بند الـف و ب ماده ۵ اساسـنامه خانه 
کتاب، در راسـتای مهم ترین رسـالت خود یعنی کمک به اعتالی فرهنگ مکتوب کشـور از طریق 
ایجاد امکانات الزم در زمینه های اطالع رسـانی و تسـهیل در دسترسـی عموم به اطالعات و داده های 
کتاب شـناختی، کتـب مرجـع و نفیـس و منابع ذی ربط، برآن شـد تا با همکاری جمعی از اسـتادان و 
صاحب نظران علمی، هنری و ادبی، هر ماه فهرست برترین کتاب های تازه منتشرشده را معرفی و در 

دسـترس عالقه مندان به کتاب قـرار دهد.
بدیهی است معرفی این کتاب ها از نظر معیارهای این مؤسسه است و سایر مؤسسات، انجمن های 
صنفـی و علمـی نیز می توانند براسـاس معیارهای خود کتاب های خوب را معرفی کنند. این مؤسسـه 

آمادگی دارد زیرسـاخت های الزم را در اختیار آن ها قرار دهد.
ایـن آثـار، کتاب های نوپدیدی اسـت که براسـاس اعالم وصول ناشـران در بهمن ماه سـال جاری، 
وارد بانک اطالعاتی خانه کتاب شـده و به بخش مخزن کتاب این مؤسسـه انتقال داده شـده اسـت.
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در بهمن مـاه سـال 1398 به عنـوان نخسـتین مرحلۀ طرح، در مجمـوع ۲۱۴۴ کتـاب در موضوعات 
علوم انسـانی بررسـی شـد کـه در نهایت ۷۲ کتـاب برتر انتخاب و معرفی شـد. 

افتتاح »سرای تازه های کتاب«
»سـرای تازه های کتاب« کتابخانۀ قفسـه بازی اسـت که کتاب های چاپ اول جاری هر سـال، به 
صورت روزانه، پس از اخذ مجوز توزیع از سـوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و ثبت در بانک 
اطالعـات خانـه کتاب، به صورت طبقه بندی موضوعی در قفسـه های آن جای می گیرد. کتاب های 
ایـن کتابخانـه در ابتـدای سـال بعد، همزمـان با نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهران، جمع می شـود تا 
در سـالن کارنامۀ نشـر نمایشـگاه در معرض اسـتفاده و مشـاهدۀ بازدیدکنندگان قرار بگیرد و پس از 
آن بـرای داوری جایـزه کتـاب سـال و یا اهدا مورد اسـتفاده قرار می گیرد. این کتابخانـه که در تاریخ 
19 آبان ماه در آسـتانه برگزاری بیسـت و هفتمین دوره هفته کتاب با حضور اشـرف بروجردی، مشـاور 
رئیس جمهوری و رئیس سـازمان اسـناد و کتابخانه مّلی و نیکنام حسـینی پور مدیرعامل خانه کتاب 
افتتاح شـد، به صورت موضوعی طبقه بندی شـده و در زمان افتتاح ۱۳ هزار عنوان کتاب داشـت. در 
سـال گذشـته تقریبًا 30 هزار عنوان کتاب در این کتابخانه در معرض اسـتفاده و مراجعۀ عالقمندان و 

کتاب دوستان و پژوهشـگران قرار داشت.

 اهدای کتاب
اهـدای کتاب هایـی کـه بـرای ثبت اطالعات بـه خانه کتاب می رسـد، پس از طی فراینـد کار، در 

چارچوب هـای مشـخصی به نهادهـا و مراکز مختلف اهدا می شـود.
در سـال 1398 تعـداد 18هـزار جلـد کتـاب به مبلـغ 270میلیون تومـان به کتابخانه هـای عمومی و 
کتابخانه های مدارس، دانش آموزان، کودکان و نوجوانان مناطق سـیل زده به ویژه روسـتاهای اسـتان 

لرسـتان اهدا شد.
خانه کتاب هم چنین، همزمان با بیست وهفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، 18هزار 
و 500جلـد کتـاب بـه ارزش دو میلیارد و900میلیون ریال در راسـتای پویش»اهـدای کتاب به مناطق 

سیل زده کشـور« به استان گلستان اهدا کرد.
در سـال 1398، بیـش از 90هـزار جلـد کتاب بـه مبلغ بیـش از 20,000,000,000 بـه مراکز مختلفی 
همچون کتابخانه تفکر شـهریار، کتابخانه های پل دختر، پژوهش سـرای شـهدای شیمیایی سردشت، 

انجمـن بیماران کلیوی، خانه تسـنیم دامغان و... اهدا شـد. 
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جدول 20-6: فهرست دریافت کنندگان کتاب های اهدایی - سال1398
جلد اهدای کتابردیف 

۱۸,000مناطق سیل زده استان لرستان۱
۱۸,۵00مناطق سیل زده استان گلستان۲
۲۶0دبیرستان ماندگار البرز۳
۳00پژوهش سرای شهدای شیمیایی سردشت۴
۴,۴00 برنامه همیاران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران)طرح همسایگی(۵
۵00دانشگاه شهید بهشتی- کتابخانه دانشگاه ادبیات۶
۲۳0انجمن بیماران کلیوی۷
۳۵0دانشگاه کردستان-کتابخانه مرکزی۸
۲۸0مؤسسه قرآن و عترت امام حسین)ع(۹
۲,۲۱۸بنیاد ادبیات داستانی۱0
۳۷۸مسجد صاحب الزمان روستای خسبان۱۱
۲۵0خانه سینما۱۲
۲۸0انجمن حکمت و فلسفه۱۳
۲00خیریه آبشار عاطفه ها۱۴
۲00آموزشگاه خط و نقاشی خط یزد۱۵
۲00دانشگاه هنرهای اسالمی ایران۱۶
۳00کتابخانه شهید خرازی۱۷
۳00تیپ ۲۳۳ نیروی مخصوص۱۸
۳00پایگاه شکاری شهید حسین لشگری۱۹
۲00خانه تسنیم دامغان۲0
۲00کتابخانه های پل دختر۲۱
۵,000کتابخانه تفکر شهریار۲۲

 مرکز کتاب پژوهی ایران 
مرکز کتاب پژوهی ایران به منظور فراهم  سازی، ساماندهی، انجام پژوهش های مرتبط و اطالع رسانی 
در حوزه کتاب، در سـال 1393 در م سسـه خانه کتاب راه اندازی شـد. در این مجموعه بیش از 5هزار 
عنوان کتاب، 2هزار پوستر، بیش از 12هزار و 140 قطعه عکس، 80 عنوان نشریه روزآمد، 200 عنوان 
نشـریه قدیمی، 500 عنوان پایان نامه، بیش از 13هزار بریده جراید، کارت بروشـور و فهرست و حدود 
100برگ سند نگهداری می شود و رویدادهای حوزه کتاب روزانه رصد شده و اسناد و مدارک آن ها 
برای نگهداری در این مرکز جمع آوری می شـود. فعالیت های این مرکز در سـال 1398 به قرار زیر بود
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جدول 21-6:  مقایسه فعالیت مرکز کتاب پژوهی 

سال
استخراج 
مطالب 
کتابی

آماده  سازی 
و ورود 

اطالعات 
کتاب

آماده  سازی 
و ورود 

اطالعات 
عکس

آماده  سازی 
و ورود 

اطالعات 
نشریه

تصویربرداری

فراهم آوری 
و آماده  سازی 

گزارش 
عملکرد نهادها 

و سازمان ها 
برای آرشیو

فراهم آوری 
و آماده  سازی 

پوستر

فراهم آوری 
و 

آماده  سازی 
کارت

فراهم آوری 
و آماده  سازی 

لوح فشرده

عکس ۵۸ کتاب۱۳۹۷
پوستر ۷۱۲,۵۴0۴۲۵ شماره۳,۳۴۵

۱۳۹۸

بیش از 
 ۱۱,۸۷۴
شماره 
روزنامه

۱0 لوح فشرده۱00 کارت۱۱0 پوستر۷۲ گزارش۱۵۶۶۱۵ شماره۶۲۵ عکس۶۲ کتاب

 فصل دوم: جشنواره ها و جوایز
جوایز و جشنواره های ملی وبین المللی

سی وهفتمین جایزه کتاب سال و بیست وهفتمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

در سـی وهفتمین دورۀ جایـزۀ کتـاب سـال از میـان بیـش از 35هـزار عنـوان کتاب چاپ اول سـال 
1397، پس از ارزیابی اولیه، 7483 عنوان برای داوری انتخاب شدند که پس از آن، 213 اثر به مرحلۀ 
دوم داوری راه یافتنـد. در ایـن مرحلـه پـس از داوری هر کتاب توسـط حداقل سـه داور، درنهایت ۱۳ 
اثر برگزیده و ۴۱ اثر شایسـته تقدیر شـناخته شـدند. در بیسـت وهفتمین جایزۀ جهانی کتاب سـال نیز 
6 کتاب برگزیده شـد که پدیدآورندگان این آثار از کشـورهای آلمان، چین، فنالند و روسـیه هستند.

آیین پایانی سـی وهفتمین جایزه کتاب سـال و بیسـت و هفتمین جایزه جهانی کتاب سال 16 بهمن ماه 
1398 بـا حضـور دکتر حسـن روحانـی، رئیس جمهـور، دکتر سـیدعباس صالحی، وزیـر فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی در تاالر وحدت برگزار شـد و برگزیدگان این دو جایزه در بخش های مختلف، تجلیل 
شـدند.یادآور می شـود جایزۀ آثار برگزیدۀ سی وهفتمین جایزۀ کتاب سال در بخش تألیف و تصحیح 
700میلیون ریال و در بخش ترجمه 500 میلیون ریال اسـت. جایزۀ اثر برگزیدۀ بیسـت وهفتمین جایزۀ 

جهانی نیز 10هزار دالر اسـت.
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جدول 22-6: آثار برگزیده سی وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398

ناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

تقریر گروه علیرضا اعرافیمکاسب محرمه، ۱0 جفقه و اصول
مؤسسه اشراق و عرفانقممحققان

فرهنگ ایلیارشتـولی الله مظفریانفلور گیالنزیست شناسی

زیست شناسی

فلور ایران: شمارۀ ۱۴۵ تیرۀ 
 )fabaceae( پروانه آسا

 III جنس گون
))Astragalus III

علی اصغر معصومی

ویراستار: 
مصطفی اسدی 

و علی اصغر 
معصومی

تهران

سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی، 
مؤسسه تحقیقات و 

جنگل ها و مراتع کشور

مهندسی 
کشاورزی

اندازه گیری باقی ماندۀ 
آفت کش ها در محصوالت 
کشاورزی: مبانی و روش ها

خلیل طالبی  جهرمی 
دانشگاه تهران، مؤسسۀ تهرانـو سیداحسان ترابی

انتشارات و چاپ

مهندسی 
دانشگاه فردوسی مشهدمشهدامیر فتوتبرایان جی. آلوویفلزات سنگین در خاککشاورزی

فصل پنجمتهرانـپانته آ صفائی بروجنیراراشعر معاصر

چشمهتهرانـواهه آرمنبه رنگ دانوبشعر معاصر

نظریه و نقد ادبی: درسنامه نقد ادبی
تهرانـحسین پایندهمیان رشته ای، ۲ج

سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی 
دانشگاه ها )سمت(

بومی  سازی رئالیسم جادویی نقد ادبی
در ایران

محمد حنیف و 
علمی و فرهنگیتهرانـمحسن حنیف

پژوهش شعر
کتاب چهارخطی: 

کندوکاوی در تاریخ رباعی 
فارسی

سخنتهرانـسیدعلی میرافضلی

پندها و عبرت ها از بناها و تاریخ
آثار تاریخی مصر، ۴ ج

تقی الدین احمد بن 
علی بن عبدالقادر 
بن محمد مقریزی

پرویز اتابکی، 
ج ۲ با همکاری 

محمدرضا 
عطایی

بنیاد پژوهش های اسالمی مشهد
آستان قدس رضوی

مستندنگاری
نقاشی قهوه خانه، خاطرات 
کاظم دارابی متهم دادگاه 

میکونوس
سوره مهرتهرانـمحسن کاظمی

داستانی تألیفی 
کودک و نوجوان

دروازه مردگان/ ۱: قبرستان 
افقـحمیدرضا شاه آبادیعمودی
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جدول 23-6: آثار شایسته تقدیر سی وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398

محل ترجمه/ تصحیحتألیفعنوان کتابموضوع
ناشرنشر

تهران نگاری: طهران در مطبوعات کلیات
دستانتهرانـرضا شیرازیاندوره قاجار

حکمتتهرانسیده لیال اصغرییان ریچارد نتونخدای متعالفلسفۀ اسالمی

پژوهشگاه علوم و قمـگروهی از پژوهشگرانفرهنگ نامه مؤلفان اسالمی، ۴ جکلیات اسالم
فرهنگ اسالمی

آموزه تحدیث در خوانش شیعه و کالم
قمـمحمدتقی شاکراهل سنت

مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام 

خمینی)ره(

الغدیر: غدیر در کتاب و سنت و کالم
عبدالحسین امینی نجفیادب، ۱۲ ج

سیدابوالقاسم 
حسینی)ژرفا(، 

بررسی و تصحیح 
سیدمهدی نبوی 
با همکاری طاهر 

عزیز وکیلی و 
محمد قدوسی

قم

مؤسسه فرهنگی 
هنری امامت 

اهل بیت 
علیهم السالم

اخالق

استنباط حکم اخالقی از متون دینی 
و ادله لفظی: بررسی چند چالش 
مهم در اصول لفظی فقه االخالق: 

دفتر دوم

پژوهشگاه علوم و قمـمحمد عالم زاده نوری
فرهنگ اسالمی

سیره معصومین و 
اصحاب

سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب 
بوستان کتابقمـعلی اکبر ذاکریامیرالمؤمنین علیه السالم

جامعه شناسی تمدن، مسائل تاریخی و جامعه شناسی
ترجمان علوم انسانیتهرانساالر کاشانییوهان پی. آرناسونسنت های نظری

نیتهرانـمحسن مسرتنفت و هژمونیسم امریکااقتصاد

مارتا نوسبام و آمارتیا کیفیت زندگیاقتصاد
شیرازه کتاب ماتهرانحسن فشارکیسن

کلیات علم اقتصاداقتصاد
دارون عجم اوغلو و 
دیوید لیبسون و جان 

ای. لیست

سیدعلیرضا 
بهشتی شیرازی 
و محمدحسین 

نعیمی پور

روزنهتهران

علوم نظامی

روزشمار جنگ ایران و عراق: 
کتاب هفتم، ج ۲: طبس تا سنندج، 
تهاجم ها و بحران های دوران گذر 

)اردیبهشت ۱۳۹۵(

تهرانـهادی نخعی
مرکز اسناد و 

تحقیقات دفاع 
مقدس

به همت امید ابوالحسن نجفیطبقه بندی وزن های شعر فارسیزبان فارسی
نیلوفرتهرانطبیب زاده
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ادامه جدول 23-6: آثار شایسته تقدیر سی وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398

محل ترجمه/ تصحیحتألیفعنوان کتابموضوع
ناشرنشر

زبان های باستانی 
و گویش های 

ایرانی
فرزانه گشتاسب و نادیا فرهنگ اویم ایوک

تهرانـحاجی پور

پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات 
فرهنگی؛ سازمان 

انتشارات فروهر

محمدامین لویی یلمزلفتمهیداتی برنظریه زبانزبان شناسی
خوارزمیتهرانشاکری

کلیات و تاریخ 
علم

تاریخ و فلسفه علم: مقاالتی از 
رشدی راشد و درباره او

حسین 
معصومی همدانی، با 
همکاری حسن امینی

تهران
هرمس؛ دانشگاه 
تهران، پژوهشکده 

تاریخ علم

کانسارهای مس پورفیری ایرانزمین شناسی
مجید قادری، 

نرگس یاسمی و مینا 
بویری کناری

تهرانـ
دانشگاه تربیت 
مدرس، مرکز 

انتشارات

تهرانـهادی پورباقرتحلیل داده ها در اکولوژی آبزیان با Rزیست شناسی
دانشگاه تهران، 

مؤسسه انتشارات و 
چاپ

سیماژنتیک: مفاهیم، روش ها و زیست شناسی
کاربردها

نیکو بالکنهول، ساموئل 
کاشمن، اندرو استورفر 

و لستی وایت

منصوره ملکیان و 
جهاد دانشگاهی مشهدرسول خسروی

واحد مشهد

کتاب جامع جراحی کودکان، ۵ جپزشکی
گروه مؤلفان

به کوشش: هوشنگ 
پورنگ

مشهدـ

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 
مشهد؛ انتشارات 

رویان پژوه
جامعه نگرتهرانگروه مترجمانشلومو ملمد و دیگراناندوکرینولوژی ویلیامز، ۹ جپزشکی

انگل های ماهی )پاتوبیولوژی و دامپزشکی
محافظت(

پاتریک ت. ک. وو و 
کورت بوچمن

رحیم پیغان، مریم 
دادار و تکاور 

محمدیان
دانشگاه شهید اهواز

چمران اهواز

دانشگاه صنعتی تهرانـشاهپور وزیردفتریتکنیک طراحی بافت و رنگمهندسی نساجی
امیرکبیر

مهندسی 
نماتدهای انگل گیاهی ایرانکشاورزی

رضا قادری، لیال 
کاشی نهنجی و اکبر 

کارگربیده
مرجع علمشیرازـ

ققنوستهرانـمیالد روشنی پایانسینما و مرگ درباره نامیرایی و تصویرهنرهای نمایشی

بیدگلتهرانبهزاد قادریهنریک ایبسناستاد سولنس معمارنمایشنامه
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ادامه جدول 23-6: آثار شایسته تقدیر سی وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398

محل ترجمه/ تصحیحتألیفعنوان کتابموضوع
ناشرنشر

نیماژتهرانـحسین لعل بذریافتاده بودیم در گردنه حیرانداستان کوتاه
رمان و داستان 

شهرستان ادب و تهرانـحامد جاللیوضعیت بی عاریبلند
کتاب

رمان و داستان 
ثالثتهرانـمحمدرضا مرزوقیدورزدن در خیابان یک طرفهبلند

نقد ادبی
درباره مانایی و میرایی، مجموعه نقد 
ادبیات داستانی انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس
پژوهشگاه فرهنگ و تهرانـاحمد شاکری

اندیشه اسالمی

فرانسوا یوستدرآمدی بر ادبیات تطبیقینقد ادبی

علی رضا 
انوشیروانی، 

الله آتشی، رقیه 
بهادری

تهران

سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم 
انسانی دانشگاه ها 

)سمت(
چشمهتهرانشبنم بزرگیدیوید دمراشادبیات جهان را چگونه بخوانیمنقد ادبی

رؤیا پورآذر، نیما اچ، پورتر ابوتسواد روایتنقد ادبی
اطرافتهرانم. اشرفی

تهرانعباس بگ جانیسیدحسن غزنویدیوان سیدحسن غزنویمتون کهن ادبی
کتابخانه، موزه و 

مرکز مجلس شورای 
اسالمی

تاریخ

خاقان صاحب قران و علمای 
زمان: نقش فتحعلی شاه قاجار در 
شکل گیری روندها و نهادهای 

مذهبی نو

گاهتهرانـاحمد کاظمی موسوی آ

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی تاریخ
مؤسسه مطالعات و تهرانـمحمدعلی بهمنی قاجار)بحرین(

پژوهش های سیاسی
چشمهتهرانـاحسان نوروزیقطارباز، ماجرای یک خطمستندنگاری

شعر کودك و 
پیدایشتهرانـفاطمه ساالرونددل تو برد شرط را...نوجوان

شعر کودك و 
غالمرضا بکتاشمگر لب زیپ داردنوجوان

تصویرگر: منصوره 
محمدحسینی، 
طراح گرافیک: 

سعید سلیمی

امیرکبیر، کتاب های تهران
شکوفه

داستان ترجمه 
کسیرباغبان شبکودك و نوجوان افقتهرانثمین نبی پورجاناتان آ

کلیات )علوم 
محراب قلمتهرانـمحمدرضا شمسمجموعه هزار و یك افسانه، ۵جانسانی و هنر(
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جدول 24-6: آثار برگزیده بیست وهفتمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398
عنوان کتابتألیفناشرسال

۲0۱۸BrillJaakko Hmeen-
anttila

 Khwadaynamag the Middle Persian Book
of Kings

۲0۱۷De GruyterAndreas Lammer The Elements of Avicenna's Physics:
Greek Sources and Arabic Innovations

۲0۱۸
  Cambridge
 University

Press
Denis V. Volkov Russia's Turn to Persia: Orientalism in

Diplomacy and Intelligence

۲0۱۸ Harrassowitz
VerlagG tz K nig

 Studien zur Rationalit tsgeschichte
 im lteren Iran: Ein Beitrag zur

Achsenzeitdiskussion

۲0۱۸De Gruyter Alexander
Kalbarczyk

 Predication and Ontology Studies and
 Texts on Avicennian and Post-Avicennian

Readings of Aristotle’s Categories

۲0۱۹ Zhejiang
UniversityMu Hong Yan

 History of Iranian Story Telling:
 ۲۱th century , Zhejiang from Avesta to

University
گفتنی اسـت برگزیده بیسـت وهفتمین دوره جایزه جهانی کتاب سـال از کشـور چین به علت شـیوع 
کرونـا در ایـن کشـور امکان حضور در ایـران برای دریافت جایزه را پیدا نکـرد و لوح تقدیر و تندیس 

به دخترشـان که در ایران مشـغول تحصیل هسـتند، اهدا شد.
انتقال دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران به خانه کتاب

مؤسسـه خانـه کتـاب در سـال های گذشـته متولی برگـزاری جایزه جهانـی کتاب سـال جمهوری 
اسـالمی بود. بنابراین پس از توافقاتی که میان این مؤسسـه و معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگی و 
ارشـاد اسـالمی صورت گرفت، مقرر شد از ابتدای سـال ۱۳۹۸ دبیرخانه و تمام امور اجرایی و داوری 
ایـن جایـزه کـه پیشـتر در دفتـر مجامع فرهنگی فعـال بود، به مؤسسـه خانه کتاب منتقل شـده و تمام 

مراحل کار در این مؤسسـه انجام شـود.
بدین منظور در فروردین 1398 فرایند انتقال دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سـال به خانه کتاب آغاز 
شـد. پس از خرید کتاب های جدید و مورد نیاز دورۀ بیسـت وهفتم جایزه جهانی در اردیبهشـت ماه 
همان سـال و هم چنین تجهیز وسـایل و امکانات اداری و کتابخانه، نسـبت به انتقال دبیرخانه ها اقدام 
شـد. در اواخر خرداد تا اواسـط تیرماه ۱۳۹۸ عملیات انتقال نهایی شـد. کتاب های آرشیوی ۲۶ دورۀ 
پیشـین جایـزه جهانی به تعداد تقریبی ۱۹۳0 عنـوان و هم چنین کتاب های برگزیـده ۲۶ دوره به تعداد 
۲۶۱ عنـوان، دیتـا و اطالعـات ذخیره شـده در رایانه ها و لوح فشـرده ها و اسـناد و رزومه های اجرایی و 
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برگه های داوری ۲۶ دوره گذشـته در دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سـال منتقل شـد. از جمله مزایای 
این انتقـال می توان به موارد زیر اشـاره کرد:

ـ تمرکز مدیریت علمی و اجرایی دبیرخانه در مؤسسـه خانه کتاب و تسـهیل و تسـریع انجام امور و 
ارسـال و دریافت گزارش ها.

ـ تعامـل و ارتبـاط بیشـتر و بهتـر دبیـر علمی و مسـئول دبیرخانـه با مدیـر واحد، معاونـت مربوطه و 
مدیرعامـل خانـه کتاب.

ـ نظارت بیشتر بر فعالیت های دبیرخانه از سوی مدیرعامل خانه کتاب.
ـ حفظ امنیت اطالعات دبیرخانه و دسترسی آسان به آن.

ا هدای جوایز شایسـتگان تقدیر سـی وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران

آییـن تجلیـل از شایسـتگان تقدیـر سـی وپنجمین دوره جایزه کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایران 
که قرار بود 13 اسـفند 1398 با حضور سـیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و محسـن 
جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برگزار شود، به دنبال صدور اطالعیه وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مبنی بر تعطیلی برنامه های فرهنگی و هنری و هم چنین رعایت توصیه های 
بهداشـتی برای پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونا، لغو شـد. از این رو جوایز و لوح تقدیر شایسـتگان 

تقدیـر ایـن دوره از جایزه کتاب سـال به صورت غیرحضوری به آن ها اهدا شـد.
در ایـن دوره از جایـزۀ کتـاب سـال جمهـوری اسـالمی ایران که در بهمـن 1396 برگـزار و طی آن 
کتاب هـای سـال پیـش از آن داوری شـده بود، در مجموع 43 اثـر در موضوعات مختلف به عنوان اثر 
شایستۀ تقدیر انتخاب شده بودند که در بخش تألیف و تصحیح 150میلیون ریال و در بخش ترجمه 

100میلیـون ریال جایزه نقدی به منتخبان اهدا شـد.
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جدول 25-6: آثار شایسته تقدیر سی و پنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398

محل ترجمه/ تصحیحتألیفعنوان کتابموضوع
ناشرنشر

دستنامه نسخه شناسی نسخه های نسخ خطی
سازمان سمتتهرانسیدمحمدحسین مرعشیفرانسوا دروشبه خط عربی

مرکزتهرانمحسن رنجبررابرت نوزیکبی دولتی، دولت، آرمان شهرفلسفه غرب
نیتهرانعبدالکریم رشیدیانژاک دریدانوشتار و تفاوتفلسفه غرب

فلسفه 
اسالمی

نظام معرفت شناسی اشراقی 
پژوهشگاه فرهنگ تهرانـمهدی عباس زادهسهروردی

و اندیشه اسالمی

شرح منطق اشارات )نهج اول تا منطق
حکمت اسالمیقمـمهدی عظیمیدهم(، ۳ ج

سازمان سمتتهرانـاسدالله فالحیمنطق تطبیقیمنطق
دارالحدیثقمـعلی رادغرر قرآن از نظریه تا تفسیرعلوم قرآنی

گروه مترجمان، به کوشش و گروه نویسندگانتفسیر امامیه در پژوهش های غربیعلوم قرآنی
دارالحدیثقمویرایش محمدعلی طباطبایی

قرآن شناسی امامیه در پژوهش های علوم قرآنی
گروه مترجمان، به کوشش و گروه نویسندگانغربی

دارالحدیثقمویرایش محمدعلی طباطبایی

بنیاد اندیشه سیاسی در اسالم )از کالم
دانشگاه مفیدقمـسیدعلی میرموسویتکوین تا تدوین(

جستارهایی در مدرسه کالمی کالم
جمعی از نویسندگانبغداد

به کوشش سیدعلی 
حسینی زاده خضرآباد، قم 

زیرنظر: محمدتقی سبحانی
دارالحدیث

قانون اخالق بر پایه نقد عقل اخالق
کتاب طهقمـعلی عابدی شاهرودیبه عقل

الشهید االول: محمدبن مکی سیره
مؤسسه قمـرضا مختاریالعاملی، حیاته و آثار

کتاب شناسی شیعه

سیره
تطورشناسی سیره نگاری با 

تکیه بر نقش اصحاب امامان 
علیهم السالم

پژوهشگاه حوزه و قمـحسین حسینیان مقدم
دانشگاه

سیره
تصحیح و منبع شناسی کتاب 
الملهوف سیدابن طاووس: با 
استفاده از ۵۷ نسخه خطی

مصطفی 
پژوهشگاه علوم و قمـصادقی کاشانی

فرهنگ اسالمی

طبقات اعالم الشیعه: نقباء البشر سیره
محمد آغابزرگ الطهرانیفی القرن الرابع عشر

طباطبائی بهبهانی)منصور(
تهران؛ 
مشهد

کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی؛ 
بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان 
قدس رضوی
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ادامه جدول 25-6: آثار شایسته تقدیر سی و پنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398

محل ترجمه/ تصحیحتألیفعنوان کتابموضوع
ناشرنشر

بنگاه ترجمه و نشر تهرانبهزاد سالکیمیرچا الیادهتاریخ اندیشه های دینیادیان دیگر
کتاب پارسه

سیر اندیشه اقتصادی متفکران اقتصاد
سازمان سمتتهرانـمحمدرضا یوسفیمسلمان

فرهنگ توصیفی دستور زبان زبان فارسی
فرهنگ معاصرتهرانـعالءالدین طباطباییفارسی

حسین معماریان و شکستگی در سنگزمین شناسی
تهرانـبهزاد تخم چی

دانشگاه تهران، 
مؤسسه چاپ و 

انتشارات

سیدعلیرضا طالیی زواره و اسکات لیتینکتاب جامع سالمت خانوادهپزشکی
تیمورزادهتهرانمرجان قائمی

مایکل ج. دیو رونالد ایمنی شناسی دامپزشکیدا مپزشکی
شولتز

غالمرضا نیکبخت بروجنی 
و محمدحسن متدین، 

محمدمهدی رنجبر، محمد 
خسروی، عاطفه اسماعیل نژاد

تهران
دانشگاه تهران، 
مؤسسه چاپ و 

انتشارات

مهندسی 
دانشگاه صنعتی تهرانـمحمدعلی معصوم نیاکنترل مدرن، تئوری و کاربردبرق

شریف

مهندسی 
برق

مشارکت منابع تجدیدپذیر در 
بازار برق

جوان ام. مرالس، 
آنتونیو جی. کونخو، 
هنریک ماسن، پیر 
پینسون، مارکو زوگنو

مهدی احسان، زینب 
غفرانی جهرمی، شقایق یوسفی 

و آرمان اللهیاری
دانشگاه صنعتی تهران

شریف

مواد و معدن

ترکیب اطالعات، رویکردی 
نوین جهت تصمیم گیری در 
زمین شناسی، مهندسی معدن، 

و نفت

بهزاد تخم چی، محمد 
لطفی، حمید صیفی و 

مریم سادات حسینی
تهرانـ

دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر 

)پلی تکنیک(

متالورژی جوشکاری و مواد و معدن
مرتضی شمعانیان، حسین جان سی لیپولدجوش پذیری

دانشگاه صنعتی اصفهانمستعان
اصفهان، مرکز نشر

مهندسی 
مکانیک

روش ها و مکانیک شکل دهی 
فلزات

احمد عاصم پور، سینا 
دانشگاه صنعتی تهراننظری اونلقی

شریف

مهندسی 
کامران رضایی توابع، تکثیر و پرورش میگوهای دریاییکشاورزی

تهرانـغالمرضا رفیعی
دانشگاه تهران، 
مؤسسه چاپ و 

انتشارات
هنرهای 
نمایشی

گروه هنر ملی از آغاز تا پایان 
افرازتهرانـروح الله جعفری)۱۳۵۷ـ۱۳۳۵(

شناخت هنر موسیقی: سماع موسیقی
مؤلفتهرانـمجید کیانیردیف، شامل ۱۸ دفتر



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

229

ادامه جدول 25-6: آثار شایسته تقدیر سی و پنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران - سال 1398

محل ترجمه/ تصحیحتألیفعنوان کتابموضوع
ناشرنشر

نیتهرانعبدالله کوثریائوریپیدسائوریپیدس: پنج نمایشنامهنمایشنامه
مرکزتهرانـزهره شعبانیاسم شوهر من تهران استنثر معاصر

نقد ادبی

بالغت: از آتن تا مدینه: بررسی 
تطبیقی فن خطابه یونان و روم 

باستان و بالغت اسالمی تا قرن 
پنجم هجری

هرمستهرانـداوود عمارتی مقدم

درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان نقد ادبی
نیتهرانـحسین صافی پیرلوجهروایی

نیلوفرتهرانسعید صلح جومیخاییل باختینپرسش های بوطیقای داستایفسکینقد ادبی

ارحام مرادی و محمدافشین رباعی سرایانسفینۀ کهن رباعیاتمتون قدیم
سخنتهرانوفایی

تاریخ

سیستم های استقراری و 
فرهنگ های باستانی دشت 

رامهرمز جنوب غربی ایران )نتایج 
کاوش در تل گسر و بررسی 

منطقه ای رامهرمز(

عباس علیزاده، لقمان 
احمدزاده، مهدی 

امیدفر
تهرانماندانا کرمی، رامین یشمی

پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و 
گردشگری

صدای معاصرتهرانـمیرجالل الدین کزازیآنک!... پاریسمستندنگاری

مستندنگاری
سفر دیدار: سفر به کوهستان های 

بدخشان و دیدار از مزار 
ناصرخسرو قبادیانی

محمدرضا 
اخترانتهرانـتوکلی صابری

داستان 
تألیف 

کودک و 
نوجوان

قدیانیتهرانـسپیده خلیلیمثل هیچکس

داستان 
تألیف 

کودک و 
نوجوان

هوپاتهرانـسیدجواد راهنماخرسی که چپق می کشید

داستان 
ترجمه 

کودک و 
نوجوان

افقتهرانکیوان عبیدی آشتیانیَالی بنجامینعروس دریایی

علوم و فنون 
کودک و 

نوجوان

مجموعه دانستنی های جانوران 
طالییتهرانـمحمد کرام الدینیایران و جهان
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دومین جایزۀ منطقه ای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ویژه هند
دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایران با هدف شناسایی و معرفی کتاب های 
ارزشـمند در حوزۀ مطالعات ایرانی و اسـالمی در منطقه شـبه قاره هند، دومین جایزه منطقه ای کتاب 
سـال را در سـه بخـش »تألیـف«، »ترجمه« و »تصحیـح« و در میان آثاری که بـرای اولین بار طی دو 

سـال قبل میالدی )2015-2016( در شـبه قاره هند چاپ شـده بودند، برگزار کرد.
در این دوره از جایزۀ منطقه ای کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایران، آثار مطالعات اسالم شناسـی و 
ایران شناسـی مربوط به کشـور هند مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت 3 اثر برگزیده و 6 
اثر نیز شایستۀ تقدیر شناخته شدند. به آثار برگزیدۀ 150هزار روپیه و به آثار شایستۀ تقدیر نیز 120 هزار 
روپیه اهدا شد.مراسم پایانی دومین جایزۀ منطقه ای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ویژۀ هند ۱۸ 
دی 1398 با حضور محسـن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، نیکنام 
حسینی پور، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب، علی چگنی، سفیر ایران در هند، محمدعلی ربانی، رایزن 
فرهنگی ایران در هند، احمدعلی حیدری، دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال و جمعی از مسئوالن 

فرهنگی و نویسندگان هندی در مرکزبین المللی هند برگزار شد.
جدول 26-6: آثار برگزیده دومین جایزه منطقه ای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ویژه هند - سال 1398

مؤلف/ مصحح/ مترجمنام کتاببخش
چندر شیکهرمرآت االصطالحتصحیح متون

ریحانه خاتونتحقیق، تنقید، تصحیح متن اور فارسی فرهنگ نویسیتألیف
محمدعلی کوثردقایقی با قرآنترجمه

جدول 27-6: آثار شایسته تقدیر دومین جایزۀ منطقه ای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ویژه هند - سال 1398
آثار شایستۀ تقدیر

مؤلف/ مصحح/ مترجمنام کتاببخش
سیدحسن عباسکلیات غالم علی آزادبلگرامیتصحیح متون
آذرمیدخت صفویتشریح االقوامتصحیح متون

راجندر کمارابعاد سیر العارفینتألیف
مهتاب جهانعبدالحسین زرین کوب )احوال و آثار(تألیف
کلیم اصغرتیسراالپنهترجمه
عزیز مهدیشعر مدرن ایرانترجمه

 شانزدهمین جشنواره نقد کتاب
جشـنواره نقد کتاب به شناسـایی و ارزیابی مقاالت برتر در حوزه نقد و بررسـی کتاب اختصاص 
دارد. در شـانزدهمین دورۀ این جشـنواره 6 مقاله به عنوان اثر برگزیده و 8 مقاله نیز به عنوان اثر شایسـتۀ 
تقدیر انتخاب شـدند. به اثر برگزیده40میلیون ریال و اثر شایسـتۀ تقدیر 20میلیون ریال وجه نقد اهدا 
شـد.آیین اختتامیه این دوره در تاریخ 24 آذر 1398 با حضور نیکنام حسـینی پور، مدیرعامل مؤسسـه 
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خانه کتاب، حجت االسالم و المسلمین سیدحسن اسالمی اردکانی، دبیر علمی جشنواره و اهالی قلم 
و فرهنگ در سـرای کتاب مؤسسـه خانه کتاب برگزار شد.

جدول 28-6: آثار برگزیده جشنواره نقد کتاب - سال 1398
تاریخ انتشارشمارهنام مجلهنویسندهعنوان مقالهموضوع

»بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: علوم اجتماعی
پژوهشنامه فرهنگ ارشادمقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت«

اسفند ۱۲۱۳۹۷انتقادی  متون

»روانکاوی الکانی و امکان بازآفرینی امر علوم سیاسی
سیاسی: بازخوانی انتقادی الکان و امرسیاسی«

علی اشرف 
نظری

پژوهشنامه 
شهریور ۶۱۳۹۷انتقادی متون

»میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون متون کهن
زرین دست و تصحیح آن«

گلپر نصری و 
بهار و تابستان ۶۲آینه میراثیونس کرامتی

۱۳۹۷

پژوهشنامه بهزاد کریمی»نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی«تاریخ و جغرافیا
دی ۱0۱۳۹۷انتقادی متون

پژوهشنامه حسن امینی»نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفه ریاضیات«علوم و فنون
فروردین ۱۱۳۹۷انتقادی متون

»درآمدی بر بوم فمنیسم: مطالعه موردی دو کودک و نوجوان
مطالعات ادبیات مسیح ذکاوتدوست و دیلینگ دیلینگ«

پاییز و ۱۸کودک
زمستان۱۳۹۷

جدول 29-6: آثار شایستۀ تقدیر جشنواره نقد کتاب - سال 1398

»نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به کلیات
پژوهشنامه انتقادی مراد اسماعیلیزبان ساده«

اردیبهشت۲۱۳۹۷ متون

فلسفه، کالم و 
عرفان

»آسیب شناسی کتاب درسی مبانی عرفان 
نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش«

محمدرضا 
ارشادی نیا

پژوهش و نگارش 
بهار و تابستان ۱۳۹۷کتب دانشگاهی

قرآن و حدیث
»بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات 

عاشورایی کتاب الهدایه الکبری 
خصیبی«

محسن 
رفعت و 

وحید شریفی 
گرم دره

پاییز و زمستان ۸۱۳۹۷پژوهشنامه امامیه

»نقد کتاب مبانی حقوق اساسی فقه و حقوق
جمهوری اسالمی ایران«

ابراهیم 
موسی زاده

پژوهشنامه انتقادی 
مرداد ۵۱۳۹۷ متون

ارتباطات
»تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام 

به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم شناسی 
فرهنگی...«

مصطفی 
همدانی

دین و سیاست 
بهار و تابستان ۱0۱۳۹۷فرهنگی

زبان و 
زبان شناسی

»نقد و معرفی کتاب نظام انطباق در 
زبان تاتی«

جهاندوست 
سبزعلی پور

پژوهش های 
زبان شناسی 

تطبیقی
پاییز و زمستان ۱۶۱۳۹۷

»یادداشت هایی درباره فردوسی و نقد ادبی
فروردین و اردیبهشت ۱۶۹۱۳۹۷آینه پژوهشسجاد آیدنلوشاهنامه«

»نقد فمنیستی بوم گرای رمان جای خالی ادبیات داستانی
ادبیات پارسی بهزاد پورقریبسلوچ«

پاییز و زمستان ۲۱۳۹۷معاصر
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هجدهمین جشنواره »کتاب و رسانه«
هجدهمیـن جشـنواره کتـاب و رسـانه بـا هدف افزایـش توجه به کارکردهای رسـانه در حوزه نشـر 
و ترویـج کتاب خوانـی همزمان با بیسـت وهفتمین دوره هفته کتاب برگزار شـد. این جشـنواره تالش 
می کند با بهره گیری از دانش و تجربۀ فعاالن خبرۀ دو حوزۀ رسانه و کتاب، آثار رسانه ای انتشار یافته 

در زمینۀ کتاب و نشـر را بررسـی کند.
شناسـایی، معرفی و تقویت حضور و فعالیت خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسـان و برنامه سـازان 
حـوزۀ کتـاب، افزایش سـطح تولید و سـطح کیفـی آثار مرتبط با حوزه کتاب در رسـانه های کشـور، 
تقویت فرهنگ عمومی و فرهنگ مکتوب جامعه از طریق افزایش سطح فرهنگ مطالعه در کشور 
و پـرورش، یاری رسـانی و تقویـت متخصصان حـوزۀ کتاب در رسـانه ها ازجمله اهداف ایـن دوره از 
جشـنواره کتـاب و رسـانه اسـت. در ایـن دوره از جشـنواره بـرای نخسـتین بار در بخش های عکس، 
کاریکاتور، گرافیک، فیلم مسـتند، پویانمایی و مواد تبلیغی، بخش شـرکت کنندگان آزاد نیز در نظر 
گرفته شـده بود. هم چنین در این دوره برای اولین بار، آیین نامۀ جشـنواره کتاب و رسـانه تدوین شـد 
و تندیس این جشـنواره با شـکل و شـمایل متفاوتی نسـبت به دوره های قبل با عنوان »تندیس درخت 
معرفـت« بـه برگزیـدگان اهدا شـد. در این دوره هزار اثر به دبیرخانه ارسـال شـد که از ایـن تعداد 7 اثر 
برگزیـده، 17 شایسـته تقدیـر و 2چهرۀ تجلیلـی معرفی و تقدیر شـدند. به برگزیدگان مبلـغ دو میلیون 
تومان، شایسـتگان تقدیر یک میلیون تومان و چهره های تجلیلی 2میلیون و 500هزار تومان اهدا شـد.

آیین پایانی هجدهمین جشـنوارۀ »کتاب و رسـانه« 28آبان ماه همزمان با بیست وهفتمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اسالمی ایران با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسـالمی؛ محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسـانی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی؛ 
احمـد مسـجدجامعی، عضـو شـورای اسـالمی شـهر تهـران؛ حجت االسالم والمسـلمین محمدرضا 
زائـری، عضـو هیئـت مدیره خانه کتاب؛ عیسـی علیزاده، معـاون فرهنگی جهاد دانشـگاهی؛ مهرزاد 
دانش، مدیرکل چاپ و نشـر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی؛ ایوب دهقانکار، مشاور اجرایی معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمد اللهیاری رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی؛ مهـدی قزلـی، رئیس بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی؛ محمود آمـوزگار، نایب رئیس 
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران؛ علی فریدونی، مدیر کل مجامع تشکل ها و فعالیت های فرهنگی 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی؛ گیتـی علی آبـادی، مدیـر دفتر مطالعـات و برنامه ریزی رسـانه ها؛ 
محمدصادق رحمانیان، مدیر رادیو فرهنگ و سیدمحمد طباطبایی، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، 
شـاعران و نویسـندگان کشور به همراه جمعی از اهالی رسـانه و کتاب در پژوهشکده فرهنگ، هنر و 

معماری برگزار شد.
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جدول 30-6: آثار برگزیده بخش رسانه های نوشتاری )مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری( - سال 1398
نام رسانهنویسندهعنوانبخشردیف

خبرگزاری مهرصادق وفاییبه دنبال کدگشایی از رمزی به نام انسان؛ از چین تا تهرانبخش گفت وگو۱

قاچاقچیان کتاب؛ ویروس های تکامل یافته در جان نشر و بخش یادداشت۲
کتاب؛ از تولید به مصرف / ام المفاسِد بساط های حراجی

هادی 
خبرگزاری کتاب ایرانحسینی نژاد

خبرگزاری کتاب ایرانامیر غالمیگزارش تصویری انتخابی هیئت داوران از مجموعه آثاربخش عکس۳

جدول 31-6 : آثار شایسته تقدیر رسانه های نوشتاری )مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری( - سال 1398
نام رسانهنویسندهعنوانبخشردیف

۱

بخش گفت وگو
یاسر نوروزی
مصطفی 
وثوق کیا

روزنامه جام جمسیدصابر محمدییک شب آتش در گلستانی فتاد
روزنامه هفت صبح

روزنامه صبح نو

۲

بخش گزارش
مهسا کالنکی
زهرا )عاطفه( 

جعفری
شهاب دارابیان

سیدمهدی شبحی که واژه هایش را می فروشد
روزنامه فرهیختگانموسوی تبار

خبرگزاری کتاب ایران
روزنامه فرهیختگان

خبرگزاری کتاب ایران

۳
بخش تیتر

محمدصادق 
علیزاده

سیدغیاث الدین زمین کتابخانه مرکزی شیراز همچنان روی هوا
روزنامه خبر جنوب شیراز ملک حسینی

روزنامه جام جم

بخش نقد و ۴
مقاله تخصصی

سقوط از مرگ/تامالتی بر رمان این سگ می خواهد 
روزنامه آرمان امروزسعید ناظمیرکسانا را بخورد

روزنامه سازندگیمائده مرتضویمجموعه یادداشت های روزانه ی نمایشگاه کتاب تهرانبخش یادداشت۵
خبرگزاری کتاب ایران ذلیخا کرمیرمان تاریخ غیرت اثر نثری همدانی روانه بازار شدبخش خبر۶

پایگاه خبری آسا خبر وحید حاج سعیدیکتابخوان های اجاره ای و مفسدان اقتصادیبخش طنز۷
)علی آباد استان گلستان(

جدول 32-6 : آثار برگزیده بخش رسانه های دیداری - سال 1398
نام رسانهبرگزیدهردیف

صداوسیمای مرکز اصفهانعلی رئیسی۱
صداوسیمای مرکز کرمانمحبوبه معافی۲
صداوسیمای مرکز خوزستانامین طرفی جاللی۳

جدول 33-6 : آثار شایسته تقدیر بخش رسانه های دیداری - سال 1398
نام رسانهشایسته تقدیرردیف

صداوسیمازهرا شفیعی۱
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جدول 34-6 : آثار برگزیده بخش رسانه های شنیداری - سال 1398
نام رسانهردیف

رادیو گیالن۱
جدول 35-6 : آثار شایسته تقدیر بخش رسانه های شنیداری - سال 1398

نام رسانهردیف
رادیو نمایش۱
رادیو معارف )قم( ۲
رادیو گیالن۳

جدول 36-6:  ویژه چهره های تجلیلی -سال 1398
نام رسانهچهره تجلیلیردیف

مدیر گروه کتاب رادیو فرهنگنیلوفر زندیان۱
مدیر مجله بخاراعلی دهباشی۲

دومین جشنوارۀ کتاب در فضای مجازی »صفحۀ خیال«
دومین جشنوارۀ کتاب در فضای مجازی پس از چهار سال، همزمان با بیست وهفتمین دورۀ هفته 
کتاب، 25 آذر 1398 با حضور محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس؛ نیکنام حسینی پو، 
مدیرعامـل خانـه کتاب؛ امیرخوراکیان، معـاون فرهنگی مرکز ملی فضای مجـازی؛ ایوب دهقانکار، 
مشـاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی؛ حجت االسالم والمسلمین محمدرضا 
زائری، عضو هیئت مدیره خانه کتاب در دانشـگاه تربیت مدرس برگزار شـد. دورۀ نخسـت در سـال 
1394 )در بیست و سومین دورۀ هفتۀ کتاب( برگزار شده بود. با توجه به تغییرات پرشتاب و گستردۀ 

فضای مجازی در فاصلۀ دو دورۀ برگزاری این جشـنواره، اهداف آن به شـرح زیر تعیین شـده بود:
   توجـه کالن و همه جانبه نگـر بـه تمامـی مقوله های اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی، فناورانه و 

مردمـی در حـوزۀ کتاب مجازی در کشـور
   فرهنگ  سـازی و رونـق گفتمـان »کتـاب در فضای مجـازی« با اسـتفاده از پدیده های معاصر 

فـن آوری و اجتماعی در جامعه
   ایجـاد پیونـد میـان صنعت امروزی نشـر در کشـور و حوزه های نوظهور محتواهـای کتابی با در 

نظر گرفتن عالیق و سـالیق مـردم در جامعه
   توجه ویژه، ترغیب، حمایت و توسعه کسب وکارهای نوپای کتاب )نوآفرین( با محور »کتاب 

مجازی«
   شناسایی، تقدیر و حمایت از فعاالن و کنشگران کتاب در فضای مجازی

   برقراری تعامل مؤثر میان گروه های سیاست گزار و متولیان عرصۀ کتاب مجازی، فعاالن کتاب 
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در فضـای مجـازی، دانشـگاهیان و افـراد تحصیل کـرده و در نهایت مـردم با اسـتفاده از ظرفیت ها و 
بسـترهای متنوع کتاب مجازی

   در حاشیۀ جشنواره، جایزۀ »پاسداشت زبان فارسی« با همکاری انجمن ویرایش و درست  نویسی 
و مؤسسه ویراستاران و بخش ویژه پویش مردمی #داننده_شو نیز برگزار شد.

   در جریان برگزاری جشـنواره که به دلیل ناآرامی های اجتماعی و قطع شـدن اینترنت با دو هفته 
تأخیر برگزار شد، در مجموع در اقتصاد کتاب مجازی 291 اثر، در فرهنگ کتاب مجازی 285 اثر، 
در فن آوری هـای نویـن و صنایـع خالق 16 اثـر، در پژوهش کتاب مجازی 35 اثـر، در محور مهارتی 

مردمی 17 اثر و در پویش مردمی داننده شـو نیز 119 اثر شـرکت داشـتند.
   برگزیدگان نهایی به شرح زیر معرفی شدند و با اهدای جوایزی از آن ها تقدیر شد:

سومین دوساالنه هنر طراحی کتاب ایران، نشان شیرازه
در سـومین دوره دوسـاالنۀ نشـان شـیرازه، در مجموع 893 اثر به دبیر خانه ارسـال شـد. آثار در دو 
بخـش »پیکـره« و »اجـزا« از سـوی هیئت داوران بررسـی شـد. در نهایـت از 23 طـراح، تصویرگر و 
ناشر منتخب تجلیل به عمل آمد. جایزۀ اثر برگزیده40میلیون ریال، جایزۀ اثر شایستۀ تقدیر 15میلیون 
ریال و جایزۀ مدیر هنری 60میلیون ریال بود. هم چنین شـورای خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی نیـز از آثار برگزیده تا سـقف 60میلیون ریال کتـاب خریداری کرد.
آییـن پایانـی سـومین دوسـاالنه هنـر طراحی کتـاب ایـران »نشـان شـیرازه« 13 مرداد مـاه با حضور 
سـیدمحمد حسـینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ احمد مسجدجامعی عضو 
شـورای اسـالمی شهر تهران؛ نیکنام حسـینی پور مدیرعامل خانه کتاب؛ علیرضا اسماعیلی سرپرست 
فرهنگسـتان هنـر و مهـرزاد دانـش مدیـرکل دفتر چـاپ و نشـر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در 

فرهنگسـتان هنر برگزار شد.
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جدول 37-6: آثار برگزیده سومین دوساالنه نشان شیرازه - سال 1398

آثار برگزیده

ناشرطراح/ تصویرگرعنوانموضوع

جایزه برترین طراحی »کتاب 
مشکیساعد مشکیخاطرات تاریکیغیرتصویری«

جایزه برترین طراحی »کتاب 
مصور«

احتیاط کنید! پرنده ها پای 
علمی و فرهنگینوشین خائفی اشکذری )تصویرگر(سفره صبحانه اند

جایزه برترین طراحی »کتاب 
مهدی جوادی نسب )مدیر هنری( و آدم ربایی در لیبیتصویری«

مهرداد موسوی )طراح گرافیک(

مؤسسه فرهنگی 
تحقیقاتی امام موسی 

صدر

جایزه برترین طراحی »کتاب علمی 
آموزشی«

فرهنگ نامه دایناسورها
محمدرسول حقانی )تصویرگر ارشد( 

و محمدمهدی رمضانی )طراح 
گرافیک(

طالیی

دایره المعارف مصور تاریخ 
جنگ ایران و عراق

سلمان رئیس عبداللهی )مدیر هنری( 
و سعید فرجی )عکاس پرونده های 

ویژه(
سایان

برای بیشترین آثار رسیده به جایزه برترین مدیر هنری
سوره مهرمحمد مهرابی، مدیر هنریبخش نمایشگاه

علمی و فرهنگیــبرترین ناشر حامی طراحی کتاب

برترین طراحی گرافیک جلد کتاب 
کیانوش غریب پور )طراح جلد( و جشن همگانیبا تصویر

افقآوین غریب پور )عکاس(

برترین طراحی گرافیک جلد کتاب 
سوره مهرعلیرضا پورحنیفه )طراح گرافیک(در دلم جز غزل نمی گنجدبا نوشتار

برترین طراحی گرافیک متن در 
کوروش پارسانژاد )مدیر هنری و طراح جزء سی ام قرآنصفحه آرایی کتاب بزرگسال

گرافیک(
دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی

جدول 38-6: آثار شایسته تقدیر سومین دوساالنه نشان شیرازه - سال 1398

ناشرطراح/ تصویرگرعنوانموضوع

جایزه برترین طراحی »کتاب 
غزاله بیگدلو )تصویرگر( و الهه جوانمرد چتری با پروانه های سفیدمصور«

فاطمی)طراح گرافیک(

برترین طراحی گرافیک جلد 
طالییـخودرو سازی از صفر تا صدکتاب با تصویر

برترین طراحی گرافیک جلد 
علی هدایتی )مدیر هنری و طراح معماری معاصر ایرانکتاب با نوشتار

گرافیک(
کتاب آبان و دید 

گرافیک
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 دومین مسابقه کتاب خوانی پوپک دانا )بخوانیم، بفهمیم، بگوییم(
ایـن مسـابقه کـه با حمایـت بانک صادرات ایـران و با هدف تشـویق دانش آموزان سـنین 5 تا 12 به 
کتاب خوانـی طراحـی شـده، در 29 آبـان 1398 بـه کار خود پایـان داد. آیین پرنشـاط پایانی با حضور 
نیکنـام حسـینی پور، مدیرعامـل خانـه کتاب؛ علی اصغـر سـیدآبادی، مشـاور وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی و سـیدکاظم مرتضـوی، معاون بانـک صادرات ایران، در پژوهشـکده هنر و معمـاری برگزار 

شد.
کـودکان شـرکت کننده در ایـن مسـابقه کتابـی را مطالعه کـرده و سـپس آن را خالصـه و در یک 
ویدئوی 120 ثانیه ای به دبیرخانه ارسـال می کنند. از میان 580 اثر ارسـالی به دبیرخانۀ این مسـابقه، 3 
اثر، برگزیدۀ طالیی )مبلغ 1میلیون 500 هزار تومان و تندیس(، 12 اثر برگزیدۀ نقره ای )مبلغ 800 هزار 
تومـان و تندیـس(، 15 اثـر برگزیدۀ برنزی )مبلغ 500 هزارتومان ( و 20 اثر شایسـته تحسـین )مبلغ 200 

هزار تومان( دریافت کردند. اسـامی برگزیدگان و شایسـتگان تقدیر این مسـابقه به شـرح زیر اسـت:
جدول 39-6: اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر مسابقه کتاب خوانی پوپک دانا - سال 1398

برگزیدگان طالیی
استان/شهرنام خانوادگینام

مشهددائمینگار
بوشهرگنخکیپارمیس
اردستانخلیلیستایش

برگزیدگان نقره ای
استان/شهرنام خانوادگینام
تهرانحسن دوالبیزهرا

اصفهانخاکزادشکیبا
بوشهرگنخکیاوین

شهرضامحمودینازنین زهرا
بوشهرشریف نژادروشنا

شهرضاکوهرنگرومینا

شهرضامطهرفاطمه
اردبیل محرمی ججینالنا

تبریزعباسی اقدماحسان
مشهدقوام زادهدرسا
بوکانباباشهابیآنیسا
تهرانقاسمیآرتین
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برگزیدگان برنزی
استان/شهرنام خانوادگینام

اصفهانترک الدانیستایش
کرمانپورجعفر آبادیفاطمه

تهرانکوهیفاطمه بانو
ارومیهعبدالله زادهباران
اصفهانرضاقلی زادهآراد
شیرازحاتم دخت عباسیثنا

ورامینآقاخانیمینو
تهرانصدریسوین

چناران خراساندائمیمحمدشهریار
شهرضاکاویان پورمبینا

سبزواریوسفیستایش
تهرانعباسیسان  آی

بوکانکامیاب نسبهلیا
ارومیهعشقیهستی
تهرانکازرونیسایا

شایستگان تحسین
استان/شهرنام خانوادگینام

اصفهانموسویمهدا  سادات
اراکصفویستایش سادات

تهراننمیرانیانهودانوش
رشتمهرگان پیربازاریناژین
خمینی شهرصالحیهستی
ارومیهگرگرییاسمن
تبریزسلطان زادهزهرا
اصفهانسیاه رستمیمریم

مازندرانحسینی رستمیپریاسادات
ساوهاسماعیلینگار

رامهرمزآسودهنرگس

مشهدپزشکیانپانیسا

سمنانزمانیمحمدپرهام

ثالث باباجانی کرمانشاهرضایی نژادآیسا
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شایستگان تحسین
استان/شهرنام خانوادگینام

دوکوهک رامهرمزاحمدیفاطمه
صاحب سقزدرخشانیانالیا
صاحب سقزشکراللهیثنا

زاهدانطالبیانملیکا
گناباد خراسانخدادوست دوغ آبادصالح
مربچه رامهرمزمحمدیانیکتا

نخستین جایزه کتاب سال جوانان
در نخسـتین دورۀ جایزۀ کتاب سـال جوانان، 1034 عنوان کتاب مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت 
که ۵۳ اثر به مرحله دوم داوری راه یافت و پس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسـط حداقل دو نفر 

از داوران در نهایت 11 کتاب برگزیده و 14 اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
آییـن پایانـی ایـن جایـزه در تاریـخ 28 شـهریور 1398 بـا حضـور محمدمهـدی تندگویـان، معاون 
سـاماندهی امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان؛  سـیدعلی آقـازاده، اسـتاندار مرکزی؛ دکتر رسـول 
جعفریان و اهالی قلم و فرهنگ در فرهنگسـرای آیینه شهرسـتان اراک برگزار شـد. آثار ارائه شـده به 
این جایزه در بازۀ زمانی آغاز سـال ۱۳۹۵ تا پایان سـال ۱۳۹۶ برای نخسـتین بار به چاپ رسـیده بودند. 
هم چنیـن داوری و ارزیابـی آثـار نیـز در موضوعـات دهگانـه رده بندی دیویی از سـوی مؤسسـه خانه 

کتاب صـورت گرفت.
جدول 40-6:  فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر  نخستین دوره کتاب سال جوانان - سال 1398

ناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

ذن، نیروی حیات بخش روان شناسی
امیرحسین شاهسون، دیل هانت، آن بیلیگروه

جهاد دانشگاهی تهرانشیوا فرمانی و دیگران
واحد خوارزمی

سوزان یاکوو و کارن درمان اگزیستانسیالروان شناسی
ویکسل

سمیه کاظمیان و 
جنگل، جاودانهتهرانوحید ردایی

زیست شناسی
راهنمای میدانی: 
عنرلفقبکبوت ها و 

عقرب های ایران
ایران شناسیتهرانـعلیرضا زمانی

تفسیر رادیوگرافی اندام و پزشکی
ستون فقرات

سعیدرضا مهرپور و 
محمدجواد دهقانی و 

همکاران
تیمورزادهتهرانـ

هاریسون دستنامه طب پزشکی
افسانه رنجبر، فرزاد ـداخلی

تیمورزادهتهرانپورقاضی و همکاران
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ناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

راهنمای معاینه فیزیکی و پزشکی
نسیم مقیمی، فاطمه ـگرفتن شرح حال

تیمورزادهتهرانمحمدرضایی

کوله پشتیتهرانـحسین قسامیخاکسپاری ماهی قرمزهانثر معاصر
علمی و فرهنگیتهرانمیالد جعفرپورسیدبطال غازیبطال نامهمتون ادبی کهن

حماسه قران حبشیمتون ادبی کهن
ابوطاهر محمد بن حسن 

اسمعیل بن موسی 
طرسوسی

علمی و فرهنگیتهرانمیالد جعفرپور

یک حکومت کوتاه و ادبیات زبان های دیگر
ققنوستهرانفرشاد رضاییجورج ساندرزرعب آور

ققنوستهرانمظهر ادوایالماس خان کندوله ایجنگنامه نادرتاریخ

آثار شایسته تقدیر
ناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

فقه و اصول
صدور سفته در فقه 

اسالمی و حقوق ایران: 
ماهیت آثار

حمیدرضا حبیبی و 
دانشگاه امام صادق تهرانـعلیرضا عالی پناه

علیه السالم

حقوق اطالع رسانی حقوق
خرسندیتهرانـآزاده داداشیهسته ای

معماری و شهر سازی
اصول طراحی عام و 
فراگیر مجتمع های 

مسکونی

درسا فتوره چی و 
سازمان جهاد تهرانـاسماعیل ضرغامی

دانشگاهی

پزشکی
مبانی و تکنیک های 

پیشرفته امواج فراصوت در 
تشخیص و درمان

محمدباقر شیران، علی 
عباسیان اردکانی و بهاره 

خلیلی نجف آباد
رویان پژوهتهرانـ

مبانی طب کودکان نلسونپزشکی
محمدمصطفی 

صفرپور، حامدحسین 
شعبانی مقدم و همکاران

تیمورزادهتهرانـ

مهندسی شیمی
روش های ازدیاد برداشت 
نفت سنگین و ماسه های 

قیری

ایمان نبی پور، با 
ستایشتهرانهمکاری قاسم زرگر

شانیتهرانـمرضیه فرمانیفروپاشیشعر معاصر
ققنوستهرانـیاسمن خلیلی فردانگار خودم نیستمنثر معاصر

ققنوستهرانمحمدرضا شکاریهنری میلرخواندن در توالتادبیات زبان های دیگر

مسعود یوسف جنگ جین سونگرهبر عزیزادبیات زبان های دیگر
ققنوستهرانحصیرچین
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آثار شایسته تقدیر

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
ناشرمحل نشرتصحیح

داستان تألیف 
کودک و 

نوجوان
mc =علمی و فرهنگیتهرانـمهسا لزگیبابا

داستان ترجمه 
کودک و 

نوجوان
هوپاتهرانرؤیا زنده بودیدیموند آلموندآتش خوارها

کلیات کودک 
فنی ایرانتهراننگار عجایبیربکا کریگهدیه های سبزو نوجوان

 نخستین جشنواره مّلی »کاما« )کتاب افراد معلول ایران(
در نخستین دوره جشنواره مّلی افراد معلول ایران »کاما«، 135 عنوان کتاب در دبیرخانه جشنواره ها 
و جوایـز خانـه کتـاب مـورد ارزیابی قرار گرفت که پس از داوری مرحلـه اول 20 کتاب به مرحله دوم 
راه یافت. از میان آثار یاد شـده، پس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسـط حداقل دو نفر از داوران، 
11 عنوان، »برگزیده« و 8 عنوان، »شایسـتۀ تقدیر« شـناخته شـدند. در این جشنواره آثار افراد معلول و 

آثاری که دربارۀ معلولیت و معلوالن اسـت داوری و ارزیابی می شـود.
جایزۀ اثر برگزیدۀ نخستین جشنواره مّلی کاما 10میلیون ریال و جایزۀ اثر شایستۀ تقدیر نیز 5میلیون 
ریـال اسـت. یادآور می شـود مؤسسـۀ خانۀ کتاب در این جشـنواره طراحی پوسـتر، طراحـی فراخوان 
 و داوری آثـار را بر عهده داشـت. اختتامیه این جشـنواره با شـعار »شـهروند معلـول، جامعه فراگیر«،

 ۵ آذرمـاه 1398، بـا حضـور اشـرف بروجردی، رئیس سـازمان اسـناد و کتابخانه مّلی ایران؛ محسـن 
جـوادی، معـاون امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی؛ علیرضـا مختارپور، دبیـرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشـور؛ نیکنام حسینی پور، مدیرعامل مؤسسـه خانه کتاب؛ علی اکبر جمالی، 
رئیـس هیئـت مدیره و مدیرعامل انجمن نابینایان کشـور؛ منصور برجیـان، مدیرعامل انجمن علمی و 
آفرینش هـای هنـری معلـوالن ایران و منصور شـادکام، قائم مقام انجمن نابینایان کشـور و دبیر اجرایی 
جشنواره کاما، در تاالر قلم مرکز همایش هایبین المللی سازمان اسناد و کتابخانه مّلی ایران برگزار شد.
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جدول 41-6: فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر نخستین جشنواره مّلی »کاما« - سال 1398
آثار برگزیده

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
سال نشرناشرمحل نشرتصحیح

دایره المعارف نوابغ و کلیات
مشاهیر، ۲ ج

منصور برجیان و 
۱۳۹۷راشتهرانـعلی ملک پور

راهنمای نشریات کلیات
معلولیتی

اباذر نصر 
۱۳۹۷توانمندانقمـاصفهانی

آموزش و پرورش و 
روان شناسی

برنامه ریزی کارکردی 
برای دانش آموزان با 

نیازهای ویژه

پل وهمن و جان 
کرجل

باقر غباری بناب 
و فرزانه 
معتمدی

تهران
مؤسسه 

انتشارات و 
چاپ

۱۳۹۶

رضا رفت ... اینجا بودشعر معاصر
۱۳۹۵داستانتهرانـنظری ایلخانی

جانی ایرکسون داستانی فراموش ناشدنیادبیات داستانی ترجمه
۱۳۹۴ترانهمشهدآیدا الهیتادا

محمدرضا سنایی غزنوییدیوان حکیم سناییمتون ادبی قدیم
۱۳۹۳زوارتهرانبرزگر خالقی

راضیه کباری و در همین چند قدمیتوانبخشی
۱۳۹۷به منشتهرانـرضا بهار

۱۳۹۷کلید آموزشتهرانـرامین محمدیکودک توانمند منتوانبخشی

زندگینامه
هنگامه صابری: نابینا، 

حقوق دان و استاد 
دانشگاه

دفتر فرهنگ 
۱۳۹۷توانمندانقمـمعلولین

کودک و نوجوان
داستان ایرانی

ماجرای شاهزاده و 
لک لک

عرفان شیروانی 
۱۳۹۷تخت جمشیدشیرازـلک

کودک و نوجوان
داستان خارجی

داستان های کودکان و 
بنیامین گروه نویسندگاننوجوانان

۱۳۹۶تخت جمشیدشیرازشیروانی لک

آثار شایسته تقدیر

از رسم المصحف تا آموزش و پرورش
۱۳۹۷توانمندانقمـمحمد نوریرسم بریل

بررسی احساساتآموزش و پرورش
آنجال اسکارپا و 
آنتونی ولز و تونی 

آتوود

جمیله 
خدادادی و امیر 
قمرانی و احمد 

یارمحمدیان

۱۳۹۷دانش کیاناراک

۱۳۹۶اندیشۀ عصرتهرانـامین شاه کرمیآنالیز عددی پیشرفتهریاضیات
۱۳۹۷کلهریبروجردـعلی جعفریرؤیای شیرینداستان و رمان

علی رضا می ایستمشعر معاصر
۱۳۹۷آوای کالرتهرانـپورحسینی
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ادامه جدول 41-6: فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر نخستین جشنواره مّلی »کاما« - سال 1398
آثار شایسته تقدیر

آموزش و 
پرورش

از رسم المصحف 
۱۳۹۷توانمندانقمـمحمد نوریتا رسم بریل

اصول و مبانی توانبخشی
۱۳۹۶انستبریزـآمنه امامی اویلقتوانبخشی

توانبخشی

همگام با کودکان 
دارای آسیب 

بینایی و خانواده 
آنان

۱۳۹۷به منشتهرانـحمدالله خواجه حسینی

زندگینامه

احمد پوستچی 
)فعال در عرصه 

آموزش و پرروش 
نابینایان قم(

محمد نوری، با همکاری 
کاظمی اقدس، علی نوری، 
منصوره ضیایی فر، مسعود 

باقری

۱۳۹۷توانمندانقمـ

زهرا یاربی توانمند زندگینامه
۱۳۹۷توانمندانقمـدفتر فرهنگ معلولینناشنوا

نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی )علیه السالم(
در نخسـتین جشـنواره میراث مکتوب رضوی)ع( 7 عنوان کتاب، برگزیده و 8 اثر نیز شایستۀ تقدیر 
شـناخته شـد. در بخش پایان نامه و رساله دانشگاهی نیز 4 عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد. هم چنین 

در بخش مقاالت 1 عنوان برگزیده و 3 عنوان شایسـته تقدیر اعالم شـدند.
در این جشنواره، جایزۀ اثر برگزیده در بخش کتاب 50میلیون ریال و در بخش مقاالت 30 میلیون 
ریـال بـود. هم چنین جایزۀ اثر شایسـتۀ تقدیر در بخش کتاب 30 میلیون ریـال و در بخش مقاالت 10 

میلیون ریـال و پایان نامه ها 20 میلیون ریال بود.
آیین پایانی »نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی)ع(« 23 آبان 1398 همزمان با بیست وهفتمین 
دوره هفته کتاب با حضور دکتر سـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی؛ دکتر محسـن 
جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی؛ نیکنام حسـینی پور، مدیرعامل خانه 
کتـاب؛ محمدعلی طالبی، اسـتاندار یزد؛ حجت االسـالم و المسـلمین محمدعلی مهـدوی راد دبیر 
علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران؛ علی غیاثی ندوشن مدیرکل امور استان های وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی؛ حجت االسالم والمسـلمین محمـد صدوقـی، رئیـس هیئت مدیـره خانه 
فرهنگ صدوقی یزد؛ محمدعلی طالبی، استاندار یزد و مجید جوادیان زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسـالمی اسـتان یـزد در محل خانه فرهنگ صدوقی یـزد پایتخت کتاب ایران برگـزار و از منتخبان در 

سـه بخـش کتاب، پایان نامـه و مقاله با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل شـد.
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جدول 42-6: فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی )علیه السالم( - سال 1398

الف( کتاب
آثار برگزیده

سال نشرناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

معارف رضوی
ابعاد شخصیت و 

زندگی حضرت امام 
رضا )علیه السالم(

گروه نویسندگان، 
سرپرست علمی: 
احمد پاکتچی، 
به اهتمام مرتضی 

سلمان نژاد

دانشگاه امام صادق تهرانـ
۱۳۹۳)علیه السالم(

عیون اخبار الرضا معارف رضوی
شیخ صدوق)علیه السالم(، ۲ ج

تصحیح مؤسسه 
آل البیت 

)علیهم السالم( 
الحیاء التراث

قم
مؤسسه آل البیت 

)علیهم السالم( الحیاء 
التراث

۱۴۳۷ق

عیون اخبار الرضا معارف رضوی
شیخ صدوق)علیه السالم(، ۲ ج

ترجمه علی اکبر 
غفاری و حمیدرضا 

مستفید
۱۳۷۳صدوقتهران

۱۳۸۹آرام دلتهرانـقاسم صرافاناز آهو تا کبوترشعر معاصر

سیدمحمد عاشق شدن آهوهاشعر معاصر
به نشر )انتشارات آستان مشهدـسادات اخوی

۱۳۹۶قدس رضوی(

به نشر )انتشارات آستان مشهدـمظفر ساالریدعبل و زلفاداستان و رمان
۱۳۹۶قدس رضوی(

هنر و معماری
احادیث کاشی های 
زرین فام حرم مطهر 
امام رضا )علیه السالم(

۱۳۹۷آستان قدس رضویمشهدـعبدالله قوچانی

ب( مقاالت
آثار برگزیده

تاریخشمارهسال/ دورهمجلهنویسندهعنوانموضوع

معارف رضوی

گفتمان والیتعهدی 
امام رضا)ع( میان 

دو رویکرد »زیست 
قدرت« و »زیست 

سیاست«

فصلنامه فرهنگ حسن بشیر
پاییز ۱۳۱۳۹۲رضوی

الف( کتاب
آثار شایسته تقدیر

تاریخ
علی بن موسی الرضا 

)علیه السالم( در 
انساب و تاریخ

محمدحسن 
۱۳۹۷بنیاد پژوهش های اسالمیمشهدـپاکدامن
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الف( کتاب
آثار شایسته تقدیر

تاریخ
همگام با امام رضا 

)علیه السالم( از مدینه 
تا مرو

بنیاد پژوهش های مشهدـجلیل عرفان منش
۱۳۸۹اسالمی

به نشر )انتشارات آستان مشهدـعالیه مهرابیقلمدان های فیروزهشعر معاصر
۱۳۹۵قدس رضوی(

سفر سبز: ترکیب بند شعر معاصر
به نشر )انتشارات آستان مشهدـحسین شنوائیرضوی

۱۳۹۵قدس رضوی(

داستان و 
۱۳۹۴کتاب نیستانتهرانـسیدعلی شجاعیبه بلندای آن ردارمان

هنر و 
معماری

شاهکارهای هنری در 
آستان قدس رضوی؛ 
کتیبه های صحن عتیق

مشهدـمهدی صحراگرد
مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس 

رضوی
۱۳۹۵

شعر 
کودک و 

نوجوان
شرکت به نشر، تهرانـسیداحمد میرزادهکبوتر و آهوها

۱۳۸۱کتاب های پروانه

شعر 
کودک و 

نوجوان
شرکت به نشر، تهرانـحمید هنرجویاس نجمه

۱۳۸۳کتاب های پروانه

ب( پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی
آثار شایسته تقدیر

سالاستاد راهنما/ مشاورمقطعدانشگاهنویسندهعنوانموضوع

معارف 
رضوی

بررسی احادیث تفسیری 
امام رضا )علیه السالم( در 

سوره انعام
دانشگاه علوم علی اکبر نوده

کارشناسی ارشداسالمی رضوی

استاد راهنما: دکتر 
سیدعلی سجادی زاده، 

استاد مشاور: دکتر 
سیدعلی دلبری

۱۳۹۵

معارف 
رضوی

بررسی و تحلیل روایات 
تفسیری امام رضا 

)علیه السالم( در سوره 
اعراف

دانشگاه علوم حر ریاحی
کارشناسی ارشداسالمی رضوی

استاد راهنما: دکتر 
جواد ایروانی، استاد 

مشاور: دکتر سیدعلی 
دلبری

۱۳۹۵

هنر

مبانی نظری کتیبه نگاری 
در معماری اسالمی با 

تأکید بر ارتباط مضامین 
کتیبه ها با زمان، خط و 

موقعیت

رباب فغفوری
دانشگاه بین المللی 

امام رضا 
)علیه السالم(

دکتری

استاد راهنما: دکتر 
حسن بلخاری قهی، 
استاد مشاور: دکتر 
مهدی صحراگرد

۱۳۹۵

تاریخ
تاریخ صندوق ها و 

ضریح های مرقد امام رضا 
)علیه السالم(

سعیده 
جاللیان سده

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

مشهد
کارشناسی ارشد

استاد راهنما: 
دکتر طاهره 

عظیم زاده تهرانی، استاد 
مشاور: دکتر شهربانو 

دلبری

۱۳۹۳ـ۱۳۹۲
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ج( مقاالت
آثار شایسته تقدیر

معارف 
رضوی

»اخالق گفت وگو در 
قرآن و حدیث؛ با تأکید بر 
مناظره های امام رضا)ع(«

کاووس روحی 
برندق

فصلنامه 
مطالعات معرفتی 

در دانشگاه 
اسالمی

بهار ۲۲۷۴۱۳۹۷

معارف 
رضوی

»بررسی و تحلیل سند 
مناظرات امام رضا)ع( در 

عراق و خراسان«

اصغر قائدان، 
سیدجمال 

موسوی و جعفر 
خسرویان

فصلنامه 
پژوهش های قرآن 

و حدیث
۵۱۱

بهار و 
تابستان 
۱۳۹۷

معارف 
رضوی

»واکاوی مواجهه امام 
رضا)ع( با گفتمان حدوث 

و قدم قرآن«

محسن دیمه کار 
و مالکاظمی

فصلنامه فرهنگ 
تابستان ۵۱۸رضوی

۱۳۹۶

 سی و ششمین دوره »جشنواره فیلم کوتاه تهران«
سی و ششـمین دورۀ »جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران« 18 آبان مـاه به همـت انجمن سـینمای جوانان 
ایـران در پردیـس سـینمایی ملت آغاز شـد. اختتامیۀ بخش ویژه »کتاب و سـینما« 24 آبان در سـالن 

همایش هـای بـرج میالد برگزار شـد.
در این دوره، از مجموع 476 فیلم اقتباسی با موضوع کتاب رسیده، 24 فیلم انتخاب شد. هم چنین 
مسـابقۀ داسـتان کوتاه برای تولید فیلم اقتباسی با همکاری بنیاد شـعر و ادبیات داستانی برگزار شد که 

از میان 65 اثر ارسالی 3 اثر برگزیده انتخاب شد و 9 اثر نیز برای تولید فیلم خریداری گردید.
در بخش »داسـتانی« 11 اثر، در بخش »انیمیش و اقتباس از آثار ادبی« 5 اثر، در بخش »مسـتند« 
دو فیلم از فیلمسـازان یزدی )یکی براسـاس متون کهن زرتشـتی و دیگری دربارۀ تاریخچۀ کتاب در 
یزد و کتابخانۀ وزیری( برگزیده شـدند. فیلم »اشـغال« به کارگردانی علی عزیزی با اقتباس از داستان 
»دختـر« اثـر »موریـس درئون« به عنـوان اثـر اول، فیلم »دیگری« به کارگردانی سـامان حسـین پور با 
اقتباس از داسـتان »دیگری« اثر »آرتور شنیتسـلر« به عنوان اثر دوم و »فیلمرغ« اثر امیرمسـعود سهیلی 
بـا اقتبـاس از داسـتان »راه و چـاه« نوشـتۀ »خالـد نویسـا« به عنـوان اثر سـوم برگزیده شـد. فیلم های 
»لیمبـو« اثـر تورج هیبتی براسـاس »کمـدی الهی« اثر »دانتـه« و »آن جا که باد می وزد« سـاختۀ  مینا 

مشـهدی مهدی اقتباس شـده از متون کهن زرتشـتی شایسـته  دیپلم افتخار شناخته شدند.
دیپلم افتخار بخش »پیوند کتاب و سـینما« به کیوان مهرگان اختصاص یافت. در بخش »داسـتان 
کوتـاه بـرای اقتبـاس« علی جاللی برای فیلم میـدان برگزیدۀ  اول، رقیه کبیری برای فیلم پاسـبان های 
بطنـم برگزیـدۀ دوم و خسـرو عباسـی خودالن برای فیلم شـکل عبـری کلمات برگزیدۀ سـوم معرفی 

شدند.
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اعضای هیئت داوران محمدحسـن شهسـواری، سـعید شاه حسینی، مصطفی رسـتگار و سیدجواد 
بودند. میرهاشمی 

در حاشـیۀ ایـن مراسـم از چهـار کتـاب: ایـن سـو واقعیـت، آن سـو خیـال اثـر محمـد قاسـم زاده، 
داسـتان گویی در فیلم کوتاه: معیارها و درس گفتارها اثر سـعید عقیقی، فرصت الدوله شـیرازی نوشتۀ 
محمدحسین صالحی و کتاب سه جلدی چشمه ها و چشم ها، باغ بی کران و همیشه بهار به کوشش 

مهدی فرودگاهی رونمایی شـد.
جدول 43-6: مقایسه تعداد آثار بررسی شده در جشنواره های مؤسسه خانه کتاب 

سال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۷سنجهجشنواره
۷,۴۸۳سی وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

بیست وهفتمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
دومین جایزۀ منطقه ای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ویژه هند

۱,0۲۵مقالهشانزدهمین جشنواره نقد کتاب
۱,000اثرهجدهمین جشنواره »کتاب و رسانه«

۷۶۳دومین جشنوارۀ کتاب در فضای مجازی »صفحۀ خیال«
۸۹۳سومین دوساالنه هنر طراحی کتاب ایران، نشان شیرازه

۵۸0دومین مسابقه کتاب خوانی پوپک دانا )بخوانیم، بفهمیم، بگوییم(
۱,0۳۴نخستین جایزه کتاب سال جوانان

۱۳۵نخستین جشنواره مّلی »کاما« )کتاب افراد معلول ایران(
نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی )علیه السالم(

۴۷۶فیلمسی و ششمین دوره »جشنواره فیلم کوتاه تهران«

جوایز و جشنواره های استانی 
سومین جایزه کتاب سال استانی یزد، جایزه ویژه شهید صدوقی)ره(

در سـومین دورۀ جایـزۀ کتـاب سـال اسـتانی یـزد، 402 کتـاب داوری و ارزیابی شـد کـه 27 اثر به 
مرحلـه دوم راه پیـدا کـرد و پـس از ارزیابـی دقیق و علمی هر اثر توسـط حداقل دو نفـر از داوران، در 
نهایت 3 عنوان کتاب، »برگزیده« و 3 عنوان کتاب نیز »شایستۀ تقدیر« شناخته شدند. گفتنی است 
دومین دورۀ این جایزه در سـال 1397 برگزار شـد. مؤسسـۀ خانۀ کتاب داوری و ارزیابی آثار را در این 

جایزه بر عهده داشـت.
سـومین جایزه کتاب سـال یزد، جایزه ویژه شـهید صدوقی)ره( توسـط خانه فرهنگ صدوقی و با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان یزد و مؤسسـه خانه کتاب با معرفی آثار برگزیده 

و آثـار شایسـته تقدیـر در بخش های مختلف، 16 تیر 1398 بـه کار خود پایان داد. 
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جدول 44-6: فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر سومین دوره کتاب یزد - سال 1398
آثار برگزیده

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
تصحیح

محل 
سال نشرناشرنشر

اندیشه های شهر سازی در آثار متفکران معماری و شهر سازی
۱۳۹۷دانشگاه یزدیزدـحمید محمدیایرانی و مسلمان

تاریخ
زمان نگری و کیهان باوری در عصر 
صفویه: پنج جستار تاریخی در باب 

زمان و کیهان
۱۳۹۶ققنوستهرانـبهزاد کریمی

دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان، ۳ کودک و نوجوان
پژوهشگاه علوم و قمـمظفر ساالریج، براساس دایرهالمعارف قرآن کریم

۱۳۹۷فرهنگ اسالمی

آثار شایسته تقدیر

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
تصحیح

محل 
سال نشرناشرنشر

مهدی صادق مفهوم آهنگ طبیعتمعماری و شهر سازی
۱۳۹۷تدوینیزدـاحمدی

۱۳۹۷شهرستان ادبتهرانـهادی حکیمیانبرج نازنثر معاصر
۱۳۹۷کودکانیزدـبابک صابریکتاب رمضانکودک و نوجوان

* دبیرخانـه کتـاب سـال اسـتان یـزد بـا حضـور اعضا بـا توجه بـه معیارهای مطرح شـده انتشـارات 
اندیشـمندان یـزد را به عنـوان ناشـر برگزیـده اسـتانی در دوره سـوم معرفـی کـرد.

نخستین جایزه کتاب سال استانی آذربایجان غربی
در نخسـتین دوره جایـزۀ کتـاب سـال اسـتانی آذربایجان غربی در مجمـوع 138 اثر مـورد داوری و 
ارزیابـی قـرار گرفـت کـه در نهایـت 2 اثر به عنـوان اثر شایسـتۀ تقدیر انتخـاب شـد و داوران کتابی را 
به عنوان اثر برگزیده انتخاب نکردند. آثار داوری شـده مربوط به سـال های 1395 و 1396 بود. مؤسسۀ 

خانـۀ کتـاب داوری و ارزیابـی آثـار را در این جایزه بر عهده داشـت.
آییـن پایانـی و اهـدای جوایـز و لـوح تقدیـر منتخبـان در تاریـخ 9 اردیبهشـت 1398 بـا حضـور 
حجت االسالم والمسـلمین ناصـر خدایـاری مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی آذربایجـان غربی و 
جمعی از مؤلفان، نویسـندگان و فعاالن فرهنگی و مسـئوالن اسـتانی در شهرسـتان ارومیه برگزار شد.
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جدول 45-6:  فهرست آثار شایسته تقدیر نخستین جایزه کتاب سال آذربایجان غربی- سال1398 
آثار شایستۀ تقدیر اولین جایزه کتاب سال استانی آذربایجان غربی:

آثار شایسته تقدیر

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
سال نشرناشر محل نشرتصحیح

نقد ادبی
تحلیل تاریخی رمان احمد 
محمود: همسایه ها و داستان 

یک شهر
دانشگاه آزاد اسالمی ارومیهـعباس باقی نژاد

۱۳۹۶واحد ارومیه

تاریخ معاصر آذربایجان، ۳ جتاریخ
منوچهر امیرنظمی 
افشار و اسفندیار 

حاجیلو
۱۳۹۵سوره سبزتهرانـ

نخستین جایزه کتاب سال استانی آذربایجان شرقی
در نخسـتین دوره جایـزۀ کتاب سـال اسـتانی آذربایجان شـرقی در مجموع 161 عنـوان کتاب مورد 
ارزیابـی قرارگرفـت که پس از داوری مرحله اول، 32 عنوان کتاب به مرحلۀ دوم راه یافت. از میان آثار 
یادشده، پس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسط حداقل دو نفر از داوران، 7 عنوان کتاب برگزیده 
و 15 عنوان شایسـتۀ تقدیر شـناخته شـد. مؤسسـۀ خانۀ کتاب داوری و ارزیابی آثار را در این جایزه بر 

عهده داشت.
آییـن پایانـی ایـن جایـزه بـا حضـور دکتـر سـیدعباس صالحـی، وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی؛ 
حجت االسـالم آل هاشـم نماینده ولی فقیه در اسـتان؛ دکتر مسـعود پزشـکیان، نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی؛ نیکنام حسینی پور، مدیرعامل خانه کتاب؛ محمدرضا پورمحمدی، استاندار 
آذربایجـان شـرقی؛ محمدمحمدپـور، مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی آذربایجان شـرقی؛ حبیب 
ماهوتی، مدیرعامل نمایشـگاه بین المللی تبریز و جمعی از فرهیختگان، علما و ادبا و نویسـندگان در 

محل نمایشـگاه بین المللی تبریز برگزار شـد.
جدول 46-6:  فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر نخستین جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی- سال1398

آثار برگزیده
سال نشرناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

۱۳۹۷دانشگاه تبریزتبریزـحسین سیفلوتاریخچه ریاضیاتریاضیات

جولیا اچ. گویدیک و دیابت و فعالیت بدنیتربیت بدنی
ادوارد ا. اوجوکا

عباسعلی گائینی و 
اکبر معین و علی 
ضرغامی خامنه و 

راحله دولگری شرف

۱۳۹۷طنین دانشتبریز

جمجمه ات را قرض نثر معاصر
علمی و تهرانـمرتضی کربالیی لوبده برادر

۱۳۹۵فرهنگی
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آثار برگزیده
سال نشرناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

۱۳۹۷شهرستان ادبتهرانـلیال مهین حسین نیامرا صدا کردی؟شعر معاصر

پارسی سرایان آسیای نقد ادبی
۱۳۹۷دانشگاه تبریزتبریزاسدالله واحدویس دئیرمان چایصغیر

تاریخ
سرو سربدار: زندگی، 
زمانه و اندیشه میرزا 
علی آقا ثقه االسالم 

تبریزی

۱۳۹۷امیرکبیرتهرانـیحیی آریابخشایش

داستان تألیفی 
کودک و 

نوجوان
۱۳۹۷شهرستان ادبتهرانـحسین قربان زادهروی سیم تار

آثار شایسته تقدیر
سالناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

روان شناسی

آموزش کودکان 
دارای اختالل طیف 

اوتیسم با سطح 
عملکرد باال

پامیال لیچ و سوزان کوری
شهروز نعمتی و 
فریبرز فرهادی 

لنگرودی
۱۳۹۶دانشگاه تبریزتبریز

روان شناسی

درمان  شناختی 
رفتاری نوجوانان و 

جوانان رویکرد تنظیم 
هیجان

۱۳۹۷هنر اولتبریزسعید قره آغاجیالرنس هاولز

سیره معصومین

بررسی و تحلیل 
روابط و مناسبات 

امام علی علیه السالم 
با انصار

محمدرضا 
۱۳۹۷مرتضی دشتتبریزـمهدوی عباس آباد

محمدحسین فاروقی و آنالیز حقیقیریاضیات
۱۳۹۷دانشگاه تبریزتبریزـرضا احمدی

گرده افشانی و لقاح زیست شناسی
۱۳۹۷عمیدیتبریزـهوشنگ نصرتیدر گل داران

زمین شناسی

انرژی زمین گرمایی: 
از مدل های نظری تا 
روش های اکتشاف 

و توسعه

اینگرید استوبر و کورت 
بوخر

کمال سیاه چشم و 
۱۳۹۷دانشگاه تبریزتبریزمحمد شهسواری بمی

پزشکی

مبانی نانوتکنولوژی و 
کاربرد آن در درمان 

بیماری های قلبی 
عروقی و اعصاب

امیر امیری صادقان و 
۱۳۹۷عمیدیتبریزـهمکاران
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آثار شایسته تقدیر

سالناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

دامپزشکی
آسیب شناسی 

بیماری های انگلی در 
حیوانات اهلی

منیره خردادمهر و احمد 
۱۳۹۷دانشگاه تبریزتبریزـنعمت اللهی

مقدمه ای بر کشاورزی
۱۳۹۷دانشگاه تبریزتبریزـحسین نویدکشاورزی دقیق

تربیت بدنی
فیزیولوژی ورزشی 

در بیماری های قلبی 
عروقی

۱۳۹۷طنین دانشتبریزـبهروز بقائی

۱۳۹۶شهرستان ادبتهرانـمهدی نورمحمدزادهنعلین های آلبالویینثر معاصر

۱۳۹۶شهرستان ادبتهرانـمحمد شکری فردگشایششعر معاصر

۱۳۹۷شهرستان ادبتهرانـشهریار شفیعیپرچم صلحشعر معاصر

کادمیکتبریزـبهروز عزبدفتریسنگ و سبونقد ادبی ۱۳۹۷زبان آ

نگاهی به روزشمار تاریخ
۱۳۹۶ستودهتبریزـبهروز رستمیوقایع تبریز

دومین جایزه کتاب سال استانی قزوین
در دومیـن دورۀ کتـاب سـال اسـتانی قزویـن ۸۷ عنـوان کتـاب مورد ارزیابـی قرار گرفـت. پس از 
داوری مرحلـه اول، ۱۷ عنـوان کتـاب بـه مرحلـه دوم راه یافـت که از میـان آن ها پـس از ارزیابی دقیق 
و علمـی هـر اثر توسـط حداقـل دو داور، در نهایـت 8 عنوان کتاب برگزیده و ۶ عنوان شایسـته تقدیر 

شـناخته شـدند. مؤسسـۀ خانـۀ کتـاب داوری و ارزیابی آثـار را در این جایزه بر عهده داشـت.
آییـن پایانـی و اهـدای جوایـز و تجلیـل از منتخبـان، همزمان بـا بیسـت وهفتمین دوره هفته کتاب، 
28 آبان 1398 با حضور محمدحسـین اسـماعیلی، مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی استان قزوین و 
جمعی از فرهیختگان و اهالی قلم در مجتمع ارشـاد شـهر قزوین برگزار و از برگزیدگان و شایسـتگان 
تقدیـر ایـن جایـزه تجلیل به عمل آمد. یادآور می شـود نخسـتین دوره این جایزه در سـال 1396 برگزار 

شد.
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جدول 47-6: فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر دومین جایزه کتاب سال قزوین - سال 1398
فهرست آثار برگزیده دومین جایزه کتاب سال استانی قزوین:

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
سال نشرناشرمحل نشرتصحیح

سایه گستر، قزوینـمحمدرضا رجائی پوربرای تاریخکلیات
۱۳۹۶مهرگان دانش

نظریه های نوین انگیزش در آموزش و پرورش
۱۳۹۶آرادمانتهرانـوحید خلخالیآموزش و پرورش

کلیات هنر
عماد ملک خط: زندگی و 
آثار میرعماد سیفی حسنی 

قزوینی
۱۳۹۴نشر علمیتهرانـمهدی نورمحمدی

۱۳۹۷سوره مهرتهرانـاسماعیل سکاکشعله در شمعدانیشعر معاصر
ادبیات زبان های 

مهشید کریستوفر کلوبلهخاندان جاودان زالسدیگر
۱۳۹۶افقتهرانمیرمعزی

جدال های مفهومی درباره تاریخ
عدالت خواهی در دوران 

قاجار و مشروطه
تهرانـمسعود آتشگران

پژوهشگاه 
علوم انسانی 
و مطالعات 

فرهنگی

۱۳۹۷

شعر کودک و 
۱۳۹۶سایه گسترقزوینـمهدی مردانیالو الو خدایانوجوان

داستان تألیفی 
کودک و نوجوان

مجموعه ۳جلدی پهلوان 
۱۳۹۶منادی تربیتتهرانـمجید شفیعیگودرز

فهرست آثار شایستۀ تقدیر دومین جایزه کتاب سال استانی قزوین:
۱۳۹۶سوره مهرتهرانسعید افزونترژان مولینورویداد موسیقایی تامموسیقی
۱۳۹۷سوره مهرتهرانـحمیده وحیدیاز پشت روزنه هانمایشنامه

ادبیات زبان های 
۱۳۹۶چترنگتهرانعلی قانعهان کانگاعمال انسانیدیگر

۱۳۹۷سوره مهرتهرانـمهران حسینیسنگ پای قزوینشعر معاصر

کتابسرای تهرانـمنوچهر رضاییباد در شالیزار می پیچدنثر معاصر
۱۳۹۶تندیس

۱۳۹۵سایه گسترقزوینـرضا صمدیهانرجه میراث ناگفتهتاریخ

نخستین جایزه کتاب سال استانی زنجان
در نخسـتین دوره جایزه کتاب سـال اسـتانی زنجان 46 اثر مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت. پس 
از داوری مرحله اول 7 عنوان به مرحلۀ دوم راه یافت و در نهایت 5 اثر، به عنوان اثر »برگزیده« شناخته 
شدند. در این دوره اثری به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب نشد. مؤسسۀ خانۀ کتاب داوری و ارزیابی 

آثار را در این جایزه بر عهده داشـت و با حمایت مالی در برگزاری آن نیز مشـارکت کرد.
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آیین اختتامیه نخسـتین جایزه کتاب سـال اسـتانی زنجان همزمان با افتتاح دهمین نمایشگاه استانی 
زنجانی، 11 آذر 1398 با حضور نیکنام حسینی پور، مدیرعامل خانه کتاب؛ فاطمه کرباسی، مدیرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان زنجـان؛ خدابخـش مـرادی، معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی 
اسـتانداری زنجـان؛ قادر آشـنا، مدیرعامل مؤسسـه نمایشـگاه های فرهنگـی و مؤلفان، نویسـندگان و 

جمعی از فعاالن فرهنگی و مسـئوالن اسـتانی برگزار شـد.
جدول 48-6:  فهرست آثار برگزیده نخستین جایزه کتاب سال زنجان - سال 1398

آثار برگزیده
سال نشرناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

حدیث

شرح زیارت جامعه 
کبیره: بیانات حکیم 

متأله عالم ربانی آیت الله 
محمداسمعیل صائنی 

)قدس سره(

محمداسمعیل 
صائنی

به کوشش هوشنگ 
خسروی و محمدجواد 
خسروی، با همکاری 
علی اکبر نژادیان )ج 
۱ـ۲( و سیدمرتضی 

مرتضوی هشجین )ج ۱(

ج ۱: ۱۳۹۱، ج نیکان کتابزنجان
۱۳۹۶ :۲

مرکز نشر تهرانـیوسف ثبوتینسبیت: خاص و عامفیزیک
۱۳۹۷دانشگاهی

۱۳۹۶هزاره سومزنجانفتاح محمدیمیشل شیونصدا در سینماهنرهای نمایشی

پژوهشی بر عهدنامه های تاریخ
دوره قاجار زنجان

پرستو قاسمی 
اندرود و بهمن 

خطیبی
۱۳۹۶نیکان کتابزنجانـ

کودک و 
نوجوان

برگزیده قصه های محلی 
زنجان

گردآوری و 
بازنویسی مهناز 
خان احمدی، 

فرزانه محمدی، 
معصومه تقی لو، 
فرخ لقا رضایی، 

نرگس شیرمحمد 
جماعت

فرزانه محمدی، علی 
محمدبیانی، صیاد 

نعیمی هوشمند، فرخ لقا 
رضایی، نرگس شیرمحمد 

جماعت

۱۳۹۶ـ۱۳۹۷نیکان کتابزنجان

دومین جایزه کتاب سال استانی آذربایجان غربی
ــاب  ــوان کت ــی در مجمــوع 72 عن ــاب ســال اســتانی آذربایجــان غرب ــزۀ کت ــن دورۀ جای در دومی
مــورد ارزیابــی قرارگرفــت. پــس از داوری مرحلــه اول 14 عنــوان کتــاب بــه مرحلــه دوم راه یافــت کــه 
از میــان آثــار یادشــده، پــس از ارزیابــی دقیــق و علمــی هــر اثــر توســط حداقــل دو نفــر از داوران، 4 
عنــوان کتــاب، »برگزیــده« و 4 عنــوان کتــاب »شایســته تقدیــر« شــناخته شــد. تمــام آثــار برگزیــده 
و شایســته تقدیــر، تألیــف هســتند. مؤسســۀ خانــۀ کتــاب داوری و ارزیابــی آثــار را در ایــن جایــزه بــر 
عهــده داشــت و بــا حمایــت مالــی، در برگــزاری آن نیــز مشــارکت نمــود. یــادآور می شــود نخســتین 
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دورۀ ایــن جایــزه در اردیبهشــت 1398 برگــزار شــد.
آییـن پایانـی دومیـن جایـزه کتـاب سـال اسـتانی آذربایجـان غربـی روز چهارشـنبه ۲0 آذر 1398 با 
حضور نیکنام حسـینی پور مدیرعامل مؤسسـه خانه کتاب، حجت االسالم و المسلمین ناصر خدایاری 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی آذربایجان غربی، جمعی از مسـئوالن استانی و مؤلفان، مترجمان، 

پژوهشـگران و اهالـی قلـم این اسـتان در محل خانه مطبوعات ارومیه برگزار شـد.
جدول 49-6: فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر دومین جایزه کتاب سال استانی آذربایجان غربی - سال 1398

آثار برگزیده
سال نشرناشرمحل نشرترجمه/ تصحیحتألیفعنوانموضوع

۱۳۹۷اولکرارومیهـاسماعیل مددی )اولکر(آداقالریمشعر معاصر

اورمیه ناجی مشروطیت در غرب تاریخ
نوید قمـمجید خلیل زادهآذربایجان

۱۳۹۷حکمت

دانشگاه ارومیهـکاظم بدوژئوتکنیك زیست محیطیمحیط زیست
۱۳۹۷ارومیه

۱۳۹۷گوتارسقزـعه زیز وه لیانیکاره ساتیکی میژووییمستندنگاری

نابرابری های آموزشی، نقش فرد، آموزش و پرورش
خانواده، مدرسه، جامعه

محمد حسنی و سهیال 
دانشگاه ارومیهـاحمدی

۱۳۹۷ارومیه

مقدمه ای بر نظریۀ تقریب با ریاضیات
Mathematica کدنویسی

سعید پیش بین، پرویز 
دانشگاه ارومیهـدارانیا

۱۳۹۷ارومیه

۱۳۹۷یازارومیهـبیت الله جعفریاکسیر عزتشعر معاصر
۱۳۹۷آداالرارومیهـبهنام مهدی نژادآخرین خوشهشعر معاصر

 سومین جایزه کتاب سال استانی ایالم
در سـومین دوره جایـزه کتاب سـال اسـتانی ایـالم، در مجموع ۶0 اثر مـورد ارزیابـی و داوری قرار 
گرفـت. پـس از داوری مرحلـه اول، 7 کتاب به مرحلـۀ دوم راه یافت که پس از ارزیابی دقیق و علمی 
هر اثر توسـط حداقل دو نفر از داوران، در نهایت 2 کتاب، »برگزیده« و 3 کتاب، »شایسـتۀ تقدیر« 
شـناخته شـدند. یادآور می شـود دومین دوره این جایزه در سـال 1397 برگزار شـده بود. مؤسسۀ خانۀ 

کتـاب داوری و ارزیابـی آثـار را در این جایزه بر عهده داشـت.
آییـن پایانـی ایـن دوره 24 آذر 1398 بـا حضور دکتـر محمدجواد مرادی نیا، مدیـرکل اداره کتاب و 
کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، عمران خودآموز، مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان ایالم و مسـئوالن کشـوری و استانی در مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد اسالمی ایالم برگزار شد 

و آثار برگزیده و شایسـتۀ تقدیر این دوره معرفی شـدند.



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

255

جدول 50-6:  فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر سومین جایزه کتاب سال استان ایالم - سال 1398

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
سال نشرناشرمحل نشرتصحیح

۱۳۹۷سوره مهرتهرانـظاهر سارایینشد پروانه تو باشمشعر معاصر
۱۳۹۷زاناایالمـجلیل صفربیگیدبستان ترانهکودک و نوجوان

۱۳۹۷سیب سرختهرانـمحمدرضا رستم پورخانم فنوباربیتالشعر معاصر
۱۳۹۷چشمهتهرانـجلیل صفربیگیرباییشعر معاصر
۱۳۹۷سیب سرختهرانـحبیب الله بخشودهمدیترانهشعر معاصر

سومین جایزه کتاب سال استانی خراسان جنوبی
در سـومین جشـنواره کتاب سال استانی خراسـان جنوبی در مجموع 107 اثر مورد داوری و ارزیابی 
قـرار گرفـت. پـس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسـط حداقل دو نفـر از داوران 7 کتاب به مرحلۀ 
دوم راه یافت که در نهایت 4 کتاب، »برگزیده« و 2 کتاب »شایسـتۀ تقدیر« شـناخته شـد. مؤسسـۀ 
خانـۀ کتـاب داوری و ارزیابـی آثـار را در این جایزه بر عهده داشـت. یادآور می شـود دومین دورۀ این 
جایزه در سـال 1396 برگزار شـده بود.آیین تجلیل از منتخبان سـومین جشـنواره کتاب سـال اسـتانی 
خراسـان جنوبی همزمان با افتتاح سـیزدهمین نمایشـگاه کتاب این اسـتان، سـوم آذر 1398 با حضور 
ناصر نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی و جمعی از فرهیختگان و اهالی قلم 

در مجتمع ارشـاد شـهر بیرجند برگزار شد. 
جدول 51-6:  فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر سومین جایزه کتاب سال استان خراسان جنوبی - سال 1398

ترجمه/ تألیفعنوانموضوع
سالناشرمحل نشرتصحیح

کلیات

یاد یاران: مجموعه مقاالت همایش 
مّلی نکوداشت خادمان علم 

و فرهنگ: ویژه خاندان راشد 
محصل

سیدمحمدحسین 
قریشی و 

محمدحسین رزقی و 
ابراهیم محمدی

۱۳۹۷رزقیبیرجندـ

گویش های 
۱۳۹۶موجکتهرانـنرگس رضوانیادبیات عامه شهرستان بشرویهمحلی

گویش های 
محلی

ضرب المثل ها و حکمت ها در 
۱۳۹۶چهاردرختبیرجندـحسین کیالگویش فردوس

تاریخ
گزارش های محرمانه کنسول 
انگلیس در سیستان و قاینات، 

ج۱ـ۵
تهران، محمود رفیعی

بیرجند

هیرمند،
۱۳۹۴ـ۱۳۹۷چهاردرخت

حقوق خصوصی  سازی و قواعد حقوق
شرکت تهرانـعاطفه آجری آیسكمشترک حاکم بر قرارداده ای آن

۱۳۹۷سهامی انتشار

۱۳۹۷صبح امروزبیرجندـعلی اکبر عباسیزهان: دیار یاقوت سرختاریخ
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جدول 52-6:  مقایسه  آثار رسیده در جوایز و جشنواره های استانی با مشارکت مؤسسه خانه کتاب 
سال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۷موضوع

۴۳0۴0۲سومین جایزه کتاب سال استانی یزد، جایزه ویژه شهید صدوقی)ره(
۱۳۸-نخستین جایزه کتاب سال استانی آذربایجان غربی
۱۶۱-نخستین جایزه کتاب سال استانی آذربایجان شرقی

۸۷-دومین جایزه کتاب سال استانی قزوین
۴۶-نخستین جایزه کتاب سال استانی زنجان
۱۳0۶0سومین جایزه کتاب سال استانی ایالم

۱0۷-سومین جایزه کتاب سال استانی خراسان جنوبی
-۱۱۶سیستان و بلوچستان

-۸۲۵اصفهان

فصل سوم: نشست ها، بزرگداشت ها، هم اندیشی ها
نشست های سرای اهل قلم

خانه کتاب در راسـتای تحقق یکی از رسـالت های خود مبنی بر توسعۀ فضای نقد و بررسی کتاب 
و معرفی کتاب ها به خوانندگان، با دعوت از نویسـنده و منتقدان و حضور اهالی قلم نشسـت هایی را 

بـا محوریت کتاب برگزار می کند.
هم چنیـن، طـی تفاهم نامه های علمی و پژوهشـی بـا انجمن های علمی و صنفی، بنابر پیشـنهاد این 

انجمن هـا و بـا در نظـر گرفتن ضرورت علمی و تحقیقی، نشسـت هایی تخصصی برگـزار می نماید.
در سـال 1398 مجموعـًا 193 برنامـه در سـرای اهل قلم مؤسسـه خانه کتاب برگزار شـد کـه از این 
تعداد 76 نشسـت، نقد و بررسـی کتاب، 98 نشسـت موضوع محور، 9 برنامه عصر کتاب در راستای 
تحقـق شـعار وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بـا عنوان »ایـران فقط تهـران نیسـت« و 10 کارگاه بود. 
هم چنین از مجموع این برنامه ها، 27 نشسـت در سـی ودومین نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران و 12 
برنامه در هفدهمین نمایشـگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شـد. فهرسـت و مشخصات نشست های 

سـرای اهل قلم در سـال 1398 به تفکیک یادشـده و به ترتیب زمانی به شـرح زیر اسـت:
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نشست های نقد و بررسی کتاب
جدول 53-6: نشست های سرای اهل قلم 

نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

معرفی کتاب تحلیل محیط ۱۸:۳0-۲0۱۶:۳0 فروردینسه شنبه۱
بین الملل

مهدی بهمنی، پوراندخت 
خانه کتابنیرومند، مرضیه مالاکبری

محمود جعفری دهقی، فرهاد معرفی کتاب محمد مقدم۱۸-۲۵۱۶ فروردینیکشنبه۲
طاهری، کامیار عابدی

خانه کتاب 
و انجمن 
ایران شناسی

رونمایی کتاب انقالب رو ۱۷:۳0-۸۱۶ ادیبهشتیکشنبه۳
به جلو

جواد کامور بخشایش، 
سیدمرتضی نبوی، مصطفی 

نیکنام
خانه کتاب

۱۱:۳0-۱0۱0  ادیبهشتسه شنبه ۴
رونمایی کتاب ویرایش؛ 

گفت وگو با ویراستاران تاریخ 
شفاهی نشر معاصر ایران

احمد سمیعی)گیالنی(، 
اسماعیل سعادت، ایران 
گرگین، محمدهاشم 

اکبریانی

خانه کتاب

۱۱-۱۱۱0  ادیبهشتچهارشنبه۵
رونمایی مجموعه اشعار منتشر 

شده توسط موزه انقالب 
اسالمی

مصطفی محدثی خراسانی، 
رضا اسماعیلی

خانه کتاب و 
موزه انقالب 

اسالمی و دفاع 
مقدس

۱۹-۱۳۱۸  ادیبهشتجمعه۶
معرفی کتاب راه بی سرانجام؛ 
نگاهی به سرگذشت آسوریان 

در جنگ جهانی اول

سیروان خسروزاده، سیدعلی 
خانه کتابموسوی

۱۴:۳0-۷۱۳ خرداد سه شنبه۷

معرفی کتاب مبنا و فرجام 
اخالق در اندیشه کانت و 

ارزیابی آن براساس آموزه های 
نهج البالغه

زهره سعیدی، رضا ماحوزی، 
خانه کتابمنوچهر صانعی دره بیدی

۱۸-۲0۱۶ خرداددوشنبه۸
معرفی و بررسی کتاب حقوق 
اقتصادی شهروندی در پرتو 

مبانی فقهی

مهری توتونچیان، آرین 
قاسمی

خانه کتاب 
با همکاری 

دبیرخانه حقوق 
شهروندی

معرفی و بررسی کتاب از ۱۸-۲۱۱۶ خردادسه شنبه۹
نجوای سنت تا غوغای پاپ

آروین صداقتکیش، 
میرعلیرضا میرعلینقی

خانه کتاب و 
فصلنامه هنر و 

ادبیات

معرفی و بررسی کتاب ۱۸-۲۸۱۶ خردادسه شنبه۱0
نورولیدرشیپ

خلیق رضوی، یزدانی، 
کیومرث احمدی

خانه کتاب و 
انجمن مدیریت 

رفتار سازمانی
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

معرفی و بررسی کتاب باغ ۱۸-۲۹۱۶ خردادچهارشنبه۱۱
شفتالو

الهام فالح، ابراهیم خدایار، 
شاه منصور شاه میرزا

خانه کتاب و 
مؤسسه فرهنگی 

اکو

نقد و بررسی کتاب حق ۱۸-۹۱۶ تیریکشنبه۱۲
حیوان، خطای انسان

امیرحسین خداپرست، 
خانه کتاباردشیر منصوری

نقد و بررسی کتاب ۱۸-۱0۱۶ تیردوشنبه۱۳
افغانی ِکشی

علیرضا حسن زاده، عارف 
حسینی، مصطفی مهرآیین

خانه کتاب با 
همکاری انجمن 

انسان شناسی

۱۳-۱۶۱0:۳0 تیریکشنبه۱۴
رونمایی کتاب های مجموعه 
گنجینه تاریخ ادبیات کودک 

و نوجوان

حمیدرضا شاه آبادی، مسعود 
کوهستانی نژاد، سیدعلی 

کاشفی خوانساری، اسفندیار 
معتمدی، اقبال قاسمی پویا

انتشارات مدرسه

نقد و بررسی کتاب تاریخ ۱۸-۱۶۱۶ تیریکشنبه۱۵
فلسفۀ غرب آنتونی کنی

رضا یعقوبی، میثم 
سفیدخوش، محمد 

زارع شیرین کندی، مالک 
شجاعی جشوقانی

خانه کتاب و 
فصلنامه حکمت

۱۸-۱۹۱۶ تیرچهارشنبه۱۶
نقد و بررسی کتاب تفریحات 
ایرانیان؛ مسکرات و مخدرات 

از دوران صفویه تا قاجار

ابراهیم موسی پور، سیدسعید 
میرمحمدصادق، مانی 

صالحی عالمه

خانه کتاب و 
انجمن ایرانی 

تاریخ

رونمایی کتاب روشنگری و ۱۷:۳0-۲۲۱۶ تیرشنبه۱۷
مسأله اقتدار

عبدالرسول خلیلی، صابر 
خانه کتابامامی

۱۸-۲۳۱۶ تیریکشنبه۱۸

نقد کتاب گفتمان های 
فرهنگی و جریان های 

هنری ایران؛ کندوکاوی در 
جامعه شناسی ایران معاصر

پریسا شادقزوینی، بهنام 
کامرانی، محمدرضا مریدی

خانه کتاب و 
فصلنامه هنر و 

ادبیات

۱۸-۲۴۱۶ تیردوشنبه۱۹
نقد و بررسی کتاب مسئولیت 

مدنی پلیس در قبال نقض 
حقوق شهروندان

محمد دهقانی، کیان 
صداقتی، جواد نوروزی

خانه کتاب و 
دبیرخانه حقوق 

شهروندی

نقد و بررسی کتاب جوهر در ۱۸-۲۵۱۶ تیرسه شنبه۲0
چارچوب

حامد اکرمی، امیرمحمد 
دهستانی، علیرضا گلپایگانی

خانه کتاب و 
دانشگاه هنر

نقد و بررسی ُکردها و ۱۷-۳۱۱۵ تیردوشنبه۲۱
خاستگاه آن ها

گارنیک آساطوریان، کاوه 
بیات، احسان هوشمند، 

پیمان متین

فصلنامه علوم 
انسانی خانه 

کتاب

۱۸:۳0-۱۱۶:۳0 مرداد سه شنبه۲۲
نقد و بررسی کتاب 

محمدعلی فروغی در صحنۀ 
دیپلماسی

حمید صالحی، سیدعلی 
منوری، مجیدرضا نبوی

خانه کتاب و 
انجمن مطالعات 

صلح ایران
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

۱۸-۲۱۶ مرداد چهارشنبه۲۳

نقد و بررسی کتاب تحوالت 
اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی شهر دزفول در دوره 
پهلوی ۱۳0۴ تا ۱۳۵۷

غالمرضا درکتانیان، مطلب 
مطلبی، غالمرضا عزیزی

خانه کتاب و 
پژوهشکده اسناد 
سازمان کتابخانه 

ملی ایران

۱۹-۶۱۷ مرداد یکشنبه۲۴
نقد و بررسی کتاب 

مهارت های ارتباطی برای 
کتابداران

ابراهیم افشار، نورالله مرادی، 
مهدی شقاقی، محبوبه 
شاکری، محمد زره ساز

خانه کتاب 
و انجمن 
کتابداری

نقد و بررسی کتاب ۱۷-۱۳۱۵ مرداد شنبه۲۵
ویتگنشتاین و روان درمانی

محمد اکوان، پرویز 
شریفی درآمدی، 

حسین شقاقی، مالک 
شجاعی جشوقانی

فصلنامه حکمت 
خانه کتاب

۱۸-۱۵۱۶ مرداد سه شنبه۲۶
به مناسبت روز مشروطه؛ نقد و 
بررسی کتاب کلمات انجمن 
مالعبدالرسول مدنی کاشانی

سیدمحمود سادات بیدگلی، 
جمشید کیانفر، حوریه 

سعیدی

خانه کتاب و 
سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی

نقد و بررسی رمان نادرشاه و ۱۳-۱۹۱۱ مرداد شنبه۲۷
دختر کولی

علیرضا حسن زاده، بابک 
خانه کتابخلعتبری، حسین میرزایی

۱۸-۲۳۱۶ مرداد چهارشنبه۲۸
سلسله نشست های صلح 
و ادبیات؛ صلح و ادبیات 

داستانی

الهام فالح، مجید قیصری، 
جواد رنجبردرخشی لر

خانه کتاب و 
انجمن مطالعات 

صلح

نقد و بررسی کتاب فرمول ۱۸-۲۷۱۶ مرداد یکشنبه۲۹
مدیریت

رضا خوش دامن، حمید 
مسگرپور، محمد جبارپور

خانه کتاب و 
انجمن مدیریت 

اجرایی

۱۹-۳۱۷ شهریوریکشنبه۳0

نقد و بررسی کتاب ایران 
بین ناسیونالیسم اسالمی و 

سکوالریسم؛ انقالب مشروطه 
۱۲۸۵

حمیداحمدی، رضا 
مختاری اصفهانی، حسینعلی 

نوذری
خانه کتاب

نقد و بررسی کتاب ایران ۱۹-۴۱۷ شهریوردوشنبه۳۱
مدرن و نظام آموزشی آن

رضا منصوری، حسین 
میرزایی، اسمعیل خلیلی، 

علی نجات غالمی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

نقد و بررسی کتاب نظم ۱۹-۵۱۷ شهریورسه شنبه۳۲
جهانی و منطقه گرایی جدید

علی صباغیان، محمد 
جوادی، ولی الله 

گل محمدی، بهاره سازمند

خانه کتاب و 
انجمن روابط 

بین الملل

۱۹-۱0۱۷ شهریوریکشنبه۳۳
نقد و بررسی السدیر 

مک اینتایر؛ جماعت گرایی، 
فضیلت محوری و سیاست

انشالله رحمتی، سیدعلی 
محمودی، مختار نوری، 
مالک شجاعی جشوقانی

فصلنامه حکمت 
خانه کتاب
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

۱۸-۱۱۱۶ شهریوردوشنبه۳۴
مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۲(- نقد و بررسی 

برساخت اجتماعی تفاوت
کریم حبیب پور، خدیجه 
کشاورز، مهری طیبی نیا

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

نقد و بررسی زمان و حکایت۱۸:۳0-۱۲۱۶:۳0 شهریورسه شنبه۳۵
محمود بهفروزی، مهشید 
نونهالی، محمد راغب، 

حمیدرضا شعیری

خانه کتاب، 
انجمن ایرانی 
تاریخ، انجمن 

نقد ادبی و 
کانون سراسری 

مترجمان

نقد و بررسی حقیقت عاشورا۱۸-۱۶۱۶ شهریورشنبه۳۶
محمد اسفندیاری، سعید 
طاووسی مسرور، حسین 

علیزاده
خانه کتاب

نقد و بررسی تفسیر تاریخ ۱۸:۳0-۲۳۱۶:۳0 شهریورشنبه۳۷
عاشورا

حجت االسالم محمدرضا 
خانه کتابزائری، محسن معینی

نقد و بررسی شهدای نینوا۱۸:۳0-۲۴۱۶:۳0 شهریوریکشنبه۳۸
زهیر صیامیان گرجی، رقیه 

میرابوالقاسمی، ابراهیم 
صالحی حاجی آبادی

خانه کتاب و 
انجمن ایرانی 

تاریخ

نقد کتاب تأملی بر کیفیت ۱۹-۲۱۷ مهرسه شنبه۳۹
خدمت در محیط کتابخانه

داریوش علیمحمدی، فرامرز 
مسعودی، محمد زره  ساز، 

علی میالن

خانه کتاب و 
انجمن علمی 
کتابداری و 
اطالع رسانی 

۱۸-۳۱۶ مهرچهارشنبه۴0
به مناسبت هفته دفاع مقدس- 
نقد کتاب از آن هجده ماه و 

هفت روز

شهالآبنوس،حمیدبابایی، 
نازنین جودت

خانه کتاب 
و انجمن 

داستان نویسی

۱۸-۸۱۶ مهردوشنبه۴۱
مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۵(- نقد و بررسی 

کتاب معماری علم در ایران

وحید احمدی، علی پایا، 
رضا منصوری

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

۱۸-۹۱۶ مهرسه شنبه۴۲

خانه کتاب و روزنامه جهان 
اقتصاد- نقد و بررسی دو 
کتاب رویاهای انقالبی و 

زندگی ۳/0

میثم محمدامینی، افشین 
خاکباز، حامد هدائی

خانه کتاب و 
روزنامه جهان 

اقتصاد

۱۸-۱۵۱۶ مهردوشنبه۴۳

مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۶(- نقد و بررسی 

کتاب استادان و نااستادان؛ 
اخالق در دانشگاه

امیرحسین خداپرست، 
محدرضا کالهی، سعید 

غیاثی ندوشن

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

۱۸:۳0-۲۲۱۶:۳0 مهردوشنبه۴۴
مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۷(- نقد و بررسی 

کتاب فلسفه دانشگاه

محمدرضا حسینی بهشتی، 
احسان شریعتی، رضا 

ماحوزی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

نقد کتاب شمایل نگار ی صور ۱۸-۲۲۱۶ مهردوشنبه۴۵
نجومی در آثار هنر اسالمی

طاهر رضازاده، امیرمحمد 
گمینی، مهدی گلچین عارفی

خانه کتاب 
و پژوهشکده 

تاریخ علم

مجید ابراهیم پور، سعید نقد کتاب مغز مبتال به اوتیسم۱۸-۲۹۱۶ مهردوشنبه۴۶
رضایی، میرشهرام صفری

خانه کتاب و 
انجمن اوتیسم

۱۸-۲۹۱۶ مهردوشنبه۴۷
مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۸(- نقد و بررسی 

کتاب ایده آموزش عالی

رضا ماحوزی، حسین 
مصباحیان، میثم سفیدخوش، 

احسان اکرادی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

نقد و بررسی کتاب آن پنجاه ۱۹-۱۱۶ آبانچهارشنبه۴۸
و پنج نفر

سیدمحمدکاظم 
موسوی بجنوردی، خسرو 
تهرانی، اسماعیل شمس، 

علی اصغر قریشی، 
غالمرضا ظریفیان، محمد 

میرمحمدصادقی

خانه کتاب

نقد کتاب سواد بصری در ۱۸-۱۲۱۶ آبانیکشنبه۴۹
پوشاک

دکتر مریم مونسی سرخه، 
دکتر آیسا حکمت، الناز 

حدیدی

خانه کتاب و 
کارگروه مد و 

لباس

۱۸:۳0-۱۳۱۶:۳0 آباندوشنبه۵0

مجموعه نشست فرهنگ 
و دانشگاه )۹(- نقد کتاب 
ارزیابی کیفیت در آموزش 

عالی

دکتر مقصود فراستخواه و 
دکتر محمد دادرس، دکتر 

عباس بازرگان )مؤلف(

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

نقد کتاب آقای چنار با من ۱۸-۱۹۱۶ آبانیکشنبه۵۱
ازدواج می کنی

رضا فکری، ابراهیم 
دم شناس، میترا معینی

خانه کتاب و 
انجمن ادبیات 

داستانی

کتاب اقلیت های دینی در ۱۸-۲0۱۶ آباندوشنبه۵۲
پارلمان ایران

دکتر حبیب الله اسماعیلی، 
دکتر کارن خانلری نماینده 
ارامنه در مجلس شورای 
اسالمی، دکتر قربانعلی 

کناررودی، منوچهر نظری

خانه کتاب، 
انجمن ایرانی 

تاریخ و سازمان 
اسناد

رونمایی از جدیدترین آثار نشر ۱۲-۲۸۹ آبانسه شنبه۵۳
هموطنان پیرو ادیان توحیدی

خانه کتاب و 
دفتر مجامع 

و تشکل های 
فرهنگی
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

۱۸-۴۱۶ آذردوشنبه۵۴

مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۱۱(- نقد و بررسی 
کتاب زنان در آموزش عالی؛ 

تغییر توانمندساز

دکتر مریم حسینی لرگانی، 
دکتر سمیه فریدونی، بابک 

طهماسبی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

رونمایی از کتاب نقش نظر- ۱۷-۶۱۵ آذرچهارشنبه۵۵
خانه کتابتاریخ شفاهی کتاب

۱۸-۱۱۱۶ آذردوشنبه۵۶

مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۱۱(- نقد و بررسی 
کتاب انقالب علمی؛ حلقه 
گمشده تمدن مسلمانان در 

سیر تحول علم تجربی

دکتر عبدالرسول عمادی، 
دکتر امیرمحمد گمینی، دکتر 

عبدالله فرهی

خانه کتاب و 
دفتر مجامع 

و تشکل های 
فرهنگی

۱۸-۱۲۱۶ آذرسه شنبه۵۷
نقد و بررسی کتاب رویکرد 
شناختی در تحلیل اقتصاد 

اسالمی

حجت االسالم دکتر 
سعیدپناهی، دکتر محمدجواد 
توکلی، حجت االسالم دکتر 

علی اصغر هادوی نیا

خانه کتاب و 
ستاد راهبری 
علوم شناختی

نقد و بررسی کتاب نام باوری۱۸-۱۳۱۶ آذرچهارشنبه۵۸
مهندس عباس عبدی، دکتر 

بهمن زندی، دکتر نظام 
بهرامی کمیل

خانه کتاب

نقد و بررسی کتاب فلسفه ۱۸-۱۷۱۶ آذریکشنبه۵۹
مشاء

دکتر حمیدرضا خادمی، 
دکتر میثم سفیدخوش، 

دکتر حسین هوشنگی، دکتر 
مالک شجاعی جشوقانی

فصلنامه حکمت 
خانه کتاب

۱۸-۱۸۱۶ آذردوشنبه۶0

مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۱۲(- نقد و بررسی 

کتاب عدالت جنسیتی در 
آموزش عالی ایران

دکتر خدیجه کشاورز، 
دکتر نهال نفیسی، دکتر لیال 

فالحتی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

۱۸-۲0۱۶ آذرچهارشنبه۶۱
نقد و بررسی کتاب پنبه، 

آب وهوا و شتر در ایران دوره 
اسالمی

دکتر محسن سراج، دکتر 
دل آرا مردوخی، دکتر شهرام 

مردوخی

خانه کتاب و 
انجمن ایرانی 

تاریخ

۱۷-۱۹۱۵ آذرسه شنبه۶۲

نقد و بررسی کتاب انسان 
سازمانی مبتنی بر علم النفس 

فلسفی )با تاکید بر آرای 
حکمت متعالیه(

دکتر محمدعلی رمضانی 
فرانی، دکتر ابوالفضل گائینی 

خانه کتاب و 
انجمن مدیریت 

رفتار سازمانی

۱۸-۲۵۱۶ آذردوشنبه۶۳

مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۱۳(- نقد و 

بررسی کتاب زنان در آموزش 
عالی؛ تغییر توانمندساز

دکتر سیده مریم 
حسینی لرکانی، دکتر سمیه 
فریدونی، بابک طهماسبی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

نقد و بررسی کتاب خورشید ۱۸-۸۱۶ دییکشنبه۶۴
گوشۀ چهارم

احسان رضایی، افشین 
خانه کتابداورپناه، علی سعید

نقد و بررسی کتاب حاج آقا ۱۷-۱۷۱۵ دیسه شنبه۶۵
مجتهدی)ره(

دکتر محمدرضا یقینی، 
خانه کتابحمید سبحانی صدر

۱۷-۱۸۱۵ دیچهارشنبه۶۶
نقد و بررسی کتاب 

راهنمای سرگشتگان برگردان 
دالله الحائرین

دکتر رضا اکبری، دکتر 
محمدجواد اسماعیلی، ناصر 

عباس پور

خانه کتاب و 
شورای بررسی 
متون و کتب 
علوم انسانی

۱۷-۲۲۱۵ دییکشنبه۶۷

کارگاه ویرایش متون 
دینی انجمن ویرایش و 

درست نویسی و پژوهشگاه 
تخصصی شهید صدر؛ بررسی 

زبانی و ترجمانی و نقد دو 
کتاب اعتقادها و انسان و 

عبادت

حجت االسالم ملک زاده، 
نرگس خسروی، دکتر 
عبدالله نصری، راضیه 

حقیقت

خانه کتاب و 
انجمن ویرایش 
و درست نویسی

۱۸-۲۳۱۶ دیدوشنبه۶۸
نقد و بررسی کتاب مقدمه ای 

بر روان شناسی شناختی 
کاربردی

دکتر علیرضا پیرخائفی، دکتر 
مهدی دوایی، دکتر حسین 

زارع

خانه کتاب و 
ستاد راهبری 
علوم شناختی

۱۷-۲۳۱۵ دیدوشنبه۶۹
مجموعه نشست های فرهنگ 

و دانشگاه )۱۴(- نقد و 
بررسی کتاب فساد دانشگاهی

دکتر مجتبی امیری، دکتر 
حسن محدثی، دکتر 

محمدرضا کالهی، داود 
حسینی هاشم زاده

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

۱۸-۷۱۶ بهمندوشنبه۷0

مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۱۵(- نقد و 

بررسی کتاب شهروندی و 
آموزش عالی

دکتر غالمرضا ذاکرصالحی، 
دکتر سیدمحمود 

نجاتی حسینی، آریا متین، 
ایمان بحیرایی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

نقد و بررسی کتاب دانش ۱۷-۷۱۵ بهمندوشنبه۷۱
هرمی موسیقی

دکتر محمدرضا آزاده فر، 
دکتر محمدعلی مرآتی، دکتر 

محمدسعید شریفیان

خانه کتاب و 
دانشگاه هنر

۱۷-۱۵۱۵ بهمنسه شنبه۷۲

معرفی و بررسی کتاب خدای 
نامگ؛ شاهنامه فارسی میانه 
)برگزیده جایزه جهانی کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران(

یاکو همین آنتیال، دکتر 
خانه کتابمحمود جعفری دهقی

نقد و بررسی مجموعه تاریخ ۱۷-۲۱۱۵ بهمندوشنبه۷۳
ایران پس از انقالب اسالمی

جواد منصوری، محمد 
فاضلی، محمد آسیابانی، 

غالمرضا بهداروندیان
خانه کتاب
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مشارکت کننده

نقد و بررسی کتاب عواطف ۱۸-۲۷۱۶ بهمنیکشنبه۷۴
در جامعه و فرهنگ ایرانی

دکتر ابراهیم موسی پور، 
دکتر فرح ترکمان، دکتر 

محمدسعید ذکایی

خانه کتاب، 
انجمن ایرانی 

تاریخ و انجمن 
جامعه شناسی

۱۸-۲۸۱۶ بهمندوشنبه۷۵
مجموعه نشست های فرهنگ 
و دانشگاه )۱۶( نقد و بررسی 

کتاب کاربردهای دانشگاه

دکتر خسرو باقری، دکتر 
رضا ماحوزی، دکتر مصطفی 

حدادی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

۱۸-۲۹۱۶ بهمنسه شنبه۷۶
رونمایی از مجموعه کتاب 
اندیشمند جوان و نویسنده 
شهید سیدعبدالمحمد تقوی

دکتر محسن اسماعیلی، 
حجت االسالم محمدحسن 

کاویانی راد
خانه کتاب

ارزیابی کتاب های مبارزه ۱۵:۳0-۴۱۴ اردیبهشتچهارشنبه۷۷
با فساد

دکتر حسن عابدی جعفری، 
حسین راغفر، لیلی حبیبی

خانه کتاب و 
انجمن مدیریت 

رفتار سازمانی

آینده کتاب۱۲:۳0-۵۱۱ اردیبهشتپنجشنبه۷۸
محمدزره ساز، مهدی 

شقاقی، مصطفی امینی، 
محسن حاجی زین العابدینی

خانه کتاب و 
انجمن علمی 
کتابداری و 
اطالع رسانی

علیرضا خان جان، فرزاد نقد ترجمه۱۷:۳0-۵۱۶ اردیبهشتپنجشنبه۷۹
محمدی

خانه کتاب و 
کانون صنفی 

مترجمان

۱۲:۳0-۶۱۱ اردیبهشتجمعه۸0
کتاب شناسی توصیفی آثار 

متتخب جشنواره های کتاب 
ایران در سال ۱۳۹۷

نیکنام حسینی پور، سیدسعید 
خانه کتابمیرمحمدصادق

۱۵:۳0-۶۱۴ اردیبهشتجمعه۸۱
نظریه و روش در مطالعات 
تاریخی ایران؛ وضعیت و 

چشم انداز

زهیر صیامیان گرجی، شهرام 
یوسفی فر، جواد عبداللهی، 

علی کالیراد، محسن
سراج

خانه کتاب و 
انجمن ایرانی 

تاریخ

بررسی وضعیت کتب و منابع ۱۲:۳0-۷۱۱ اردیبهشتشنبه۸۲
انسان شناسی در ایران

مهرداد عربستانی، روح الله 
نصرتی، جبار رحمانی، 

علیرضا حسن زاده

خانه کتاب 
و انجمن 

انسان شناسی

گزارشی از کتاب های ۱۵:۳0-۷۱۴ اردیبهشتشنبه۸۳
مدیریت رفتار سازمانی

ارشیا خدایی، قاسم 
انصاری رنانی، علی فرهی

خانه کتاب و 
انجمن مدیریت 

رفتار سازمانی



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

265
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قاچاق کتاب؛ مبارزه، قوانین و ۱۲:۳0-۸۱۱ اردیبهشتیکشنبه۸۴
فرهنگ  سازی

محمود آموزگار، علیرضا 
رییس دانا، عباس غمگسار، 

حسن قربانی، سعید 
میرجاللی، جواد رسولی

خانه کتاب و 
اتحادیه ناشران

آسیب شناسی متون ۱۵:۳0-۸۱۴ اردیبهشتیکشنبه۸۵
ایران شناسی

محمود جعفری دهقی، 
محمدرضا سحاب، جان الله 

کریمی مطهر

خانه کتاب 
و انجمن 
ایران شناسی

 نقد و نظریه پردازی۱۵-۹۱۳ اردیبهشتدوشنبه۸۶
مریم حسینی، حمیدرضا 

شعیری، قدرت الله طاهری، 
عیسی امن خانی، ابراهیم 

خدایار، علی اصغر فهیمی فر

خانه کتاب و 
انجمن نقد ادبی

علیرضا بهرامی، احسان آینده کتاب در رسانه۱۵:۳0-۱0۱۴ اردیبهشتسه شنبه۸۷
خانه کتابرضایی، یاسر نوروزی

شابک؛ گذشته، حال، آینده۱۷:۳0-۱0۱۶ اردیبهشتسه شنبه۸۸
محمد صدوقی، رضا 

حاجی آبادی، آزاده نظربلند، 
روح الله سلطانی

خانه کتاب

کتاب  سازی در حقوق ۱۲:۳0-۱۱۱۱ اردیبهشتچهارشنبه۸۹
شهروندی

مونس کشاورز، فریدون 
جعفری، جواد نوروزی

خانه کتاب و 
دبیرخانه حقوق 

شهروندی

دیزاین کتاب فراتر از جلد۱۵:۳0-۱۱۱۴ اردیبهشتچهارشنبه۹0
کوروش پارسانژاد، کیانوش 
غریب پور، محمد اردالنی، 

مرتضی واحدی

خانه کتاب و 
انجمن گرافیک

نقش استارت آپ ها در تولید ۱۷:۳0-۱۱۱۶ اردیبهشتچهارشنبه۹۱
کتاب

ایوب دهقانکار، رسول 
خانه کتابرجایی، حمید حیدری

۱۱-۱۲۱0  اردیبهشتپنجشنبه۹۲
نمایشگاه های بین المللی 

کتاب، نویسندگان و مجامع 
بین الملل

مهدی بهرام شاهی، داود 
خانه کتابعلی عبداللهی

سیدجواد میرهاشمی، سعید کتاب و سینما۱۲:۳0-۱۲۱۱  اردیبهشتپنجشنبه۹۳
پوراسماعیلی، پیمان شوقی

خانه کتاب و 
انجمن سینمای 

جوان

جایگاه حوزه تاریخ علم در ۱۵:۳0-۱۲۱۴  اردیبهشتپنجشنبه۹۴
بازار نشر ایران

امیرمحمد گمینی، حسن 
خانه کتابامینی

نظام صنفی مترجمان و ۱۷:۳0-۱۲۱۶  اردیبهشتپنجشنبه۹۵
چالش های پیش رو

غالمرضا امامی، شیوا مقانلو، 
محمدرضا اربابی

خانه کتاب و 
کانون صنفی 

مترجمان
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وضعیت شناسی نشر کتب ۱۱:۳0-۱۳۱0 اردیبهشتجمعه۹۶
فلسفی در ایران

غالمرضا اعوانی، نجفقلی 
خانه کتابحبیبی، مالک شجاعی

۱۳:۳0-۱۳۱۲ اردیبهشتجمعه۹۷
وضعیت ویرایش و نشر در 
شهرستان ها؛ مشکالت و 

راهکارها
*

خانه کتاب 
و انجمن 
ویراستاران

نقش برند دیزاین در گسترش ۱۵:۳0-۱۳۱۴ اردیبهشتجمعه۹۸
اقتصاد نشر

محمد اردالنی، شهرزاد 
اسفرجانی، سعید باباوند، 

مرتضی واحدی

خانه کتاب و 
انجمن گرافیک

نقش iot در کتابخانه های ۱۷:۳0-۱۳۱۶ اردیبهشتجمعه۹۹
سبز

محسن حاجی زین العابدینی، 
محبوبه قربانی، محمدحسین 
واقف زاده، محمدعلی واحد

خانه کتاب و 
شرکت پارس 

آذرخش

۲۲-۲۴۲۱ اردیبهشتسه شنبه۱00
مصحف منسوب به امام 

علی)ع(، نسخه آستان قدس 
رضوی

خانه کتابمرتضی توکلی

روابط بینامتنی قرآن و ۲۲-۲۵۲۱ اردیبهشتچهارشنبه۱0۱
نهج البالغه

سمانه عزیزی، حسین 
افسردیر

خانه کتاب 
و مؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه

معرفی مجالت مرتبط با قرآن، ۲۲-۲۶۲۱ اردیبهشتپنجشنبه۱0۲
سیدمجید نبویحدیث و مطالعات دینی

خانه کتاب 
و مؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه

علی حسن نیاخاورشناسان و حدیث شیعه۲۲-۲۷۲۱ اردیبهشتجمعه۱0۳

خانه کتاب 
و مؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه

حجت االسالم والمسلمین در مکتب تربیتی امام علی )ع(۲۲:۳0-۲۸۲۱ اردیبهشتشنبه۱0۴
محمدتقی رهبر

خانه کتاب 
ومؤسسه 
نهج البالغه

اندیشه ورزی در نهج البالغه و ۲۲:۳0-۲۹۲۱ اردیبهشتیکشنبه۱0۵
احمدرضا آذربایجانیمعارف علوی

خانه کتاب 
و مؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه
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مشارکت کننده

ترجمه قرآن به فارسی از ۱۴:۳0-۳0۱۳ اردیبهشتدوشنبه۱0۶
روزگاران کهن تا امروز

آذرتاش آذرنوش، سیدمحمد 
خانه کتابعمادی حائری

۲۲-۳0۲۱ اردیبهشتدوشنبه۱0۷
نقش کتاب در ایجاد هویت 
دینی کودکان )مطالعه موردی 

نهج البالغه(
شیرین بازیاریان

خانه کتاب 
ومؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه

عباس اکبریروش آموزش حفظ قرآن۲۲-۳۱۲۱ اردیبهشتسه شنبه۱0۸

خانه کتاب 
و مؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه

میکائیل بهاریپژوهش های علمی در قرآن۲۲-۱۲۱ خردادچهارشنبه۱0۹

خانه کتاب 
و مؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه

مدیریت خانواده مبتنی۲۲-۱۲۱ خردادپنجشنبه۱۱0
بر عهدنامه مالک اشتر

فرشته محمدعلی، مهناز 
آل علی

خانه کتاب 
و مؤسسه 

نهج البالغه 
و انجمن 
نهج البالغه

آسیب شناسی صنعت نشر قرآن۲۲-۳۲۱ خردادجمعه۱۱۱
محمدتقی حق بین، 
مرتضی آخوندی، 
علیرضاسبحانی نسب

خانه کتاب

رویت پذیری هالل ماه شوال ۱۴:۳0-۸۱۳ خردادچهارشنبه۱۱۲
۱۴۴0

امیرمحمدگمینی، علی 
ابراهیمی

خانه کتاب 
و پژوهشکده 

تاریخ علم

علی بلوکباشی، رمضان در فرهنگ عامه۱۱:۳0-۱۱۱0 خردادشنبه۱۱۳
خانه کتابمحمدجعفری قنواتی

دوگانۀ جنگ و صلح در ۱۸-۲۲۱۶ خردادچهارشنبه۱۱۴
ادبیات فارسی

محمدهاشم اکبریانی، حمید 
عبداللهیان، جواد رنجبر 

درخشی لر

خانه کتاب و 
انجمن مطالعات 

صلح
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۱۸-۲۶۱۶ خردادیکشنبه۱۱۵
به مناسبت سالروز جهانی 
بدون دخانیات- دخانیات 
ناهنجاری اجتماعی فرهنگی

اباذر اشتری، مهرداد 
عربستانی، سیدکاظم ملکوتی

خانه کتاب، 
انجمن 

انسان شناسی و 
سازمان و ستاد 
مبارزه با مواد 

مخدر

ایران از نگاه سفرنامه های ۱۸-۲۷۱۶ خرداددوشنبه۱۱۶
ایرانی

محمود جعفری دهقی، 
احمد چایچی، سیدسعید 

فیروزآبادی

خانه کتاب 
و انجمن 
ایرانشناسی

نقد و بررسی کتاب اخالق ۱۸:۳0-۴۱۶:۳0 تیرسه  شنبه۱۱۷
در سیاست

حسین دهشیار، رحمت 
حاجی مینه، ضیاء الدین 
صبوری، افشین خاکباز

خانه کتاب و 
انجمن روابط 

بین الملل

نشست هم اندیشی طرح های ۱۷-۵۱۵ تیرچهارشنبه۱۱۸
فصلی ۹۸

۱۸-۱۵۱۶ تیرشنبه۱۱۹
زیر چتر نقد- سومین نشست 
تخصصی نقد ترجمه کتاب 

شدن

علیرضا خان جان، منیژه 
فتح آباد

خانه کتاب و 
کانون صنفی 

مترجمان

نشست دورهمی دیدار اهل ۱۸-۵۱۶ تیرشنبه۱۲0
قلم به مناسبت روز قلم

محسن جوادی، نیکنام 
حسینی پور و اعضای 

انجمن های صنفی
خانه کتاب

ترجمۀ ادبیات کودک و ۱۸-۱۷۱۶ تیردوشنبه۱۲۱
غالمرضا امامینوجوان؛ گذشته، حال و آینده

خانه کتاب و 
کانون صنفی 

مترجمان
آیین تجلیل از واقفان کتاب۱۲-۲۲۱0 تیرشنبه۱۲۲

سلسله نشست مسئلۀ فرهنگ ۱۹-۲۴۱۷ تیردوشنبه۱۲۳
)جلسه اول(

محمد دهقانی، علی اصغر 
مصلح، علی اصغر سیدآبادی

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی 

راهبردی وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

۱۸-۲۹۱۶ تیرشنبه۱۲۴

خانه کتاب و کانون سراسری 
مترجمان- زیر چتر نقد؛ 

چهارمین
نشست تخصصی نقد کتاب 

۱۹۸۴ اثر جورج ارول دو 
ترجمۀ صالح حسینی و کاوه 

میرعباسی

سمانه فرهادی
خانه کتاب و 
کانون صنفی 

مترجمان



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

269

نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

ایران از نگاه سفرنامه های ۱۸-۳0۱۶ تیریکشنبه۱۲۵
فرانسوی قرن نوزدهم

محمود جعفری دهقی، ایلمیرا 
دادور، بهمن نامور مطلق، 

سهراب فتوحی

خانه کتاب 
و انجمن 
ایران شناسی

۲0-۱۶۱۷ مردادچهارشنبه۱۲۶
نخستین هم اندیشی 

ویراستارانه؛ ویرایش داستان؛ 
ادبیات داستانی و رمان

ویراستاران و ویرایش پژوهان، 
داستان نویسان، منتقدان و 

ناشران

خانه کتاب، 
انجمن ویرایش 
و درست نویسی 

و انجمن 
ویراستاران

۱۸-۲۳۱۶ مردادچهارشنبه۱۲۷
سلسله نشست های صلح 
و ادبیات؛ صلح و ادبیات 

داستانی

الهام فالح، مجید قیصری، 
جواد رنجبردرخشی لر

خانه کتاب و 
انجمن مطالعات 

صلح

۱۸-۲۶۱۶ مردادشنبه۱۲۸
نقد ترجمه رمان گتسبی بزرگ 

)ترجمه کریم امامی و رضا 
رضایی بررسی می شود(

نیلوفر رحمانیان، علیرضا 
خان جان

خانه کتاب و 
کانون سراسری 

مترجمان

۱۸-۲۸۱۶ مرداددوشنبه۱۲۹

نقش غدیر و والیت در 
صیانت از کیان انقالب 

اسالمی )با تکیه بر نهج البالغه 
و خطبه غدیر(

سیدعطالله افتخاری، سیمین 
خانه کتابولوی

سلسله نشست مسئله فرهنگ ۱۹-۴۱۷ شهریوردوشنبه۱۳0
)جلسه دوم(

مصطفی مهرآیین، محمدباقر 
خرمشاد

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی

۱۸-۹۱۶ شهریورشنبه۱۳۱

زیر چتر نقد؛ پنجمین نقد 
ترجمۀ کتاب چهره مرد 

هنرمند )ترجمه پرویز داریوش 
و منوچهر بدیعی نقد می شود(

امیرداوود حیدرپور
خانه کتاب و 

کانون سراسری 
مترجمان

سلسله نشست مسئله فرهنگ ۱۹-۲۵۱۷ شهریورسه شنبه۱۳۲
)جلسه سوم(

سیدمحمد بهشتی، نعمت الله 
فاضلی

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی

جنگ و صلح در ادبیات ۱۸-۲۷۱۶ شهریورچهارشنبه۱۳۴
تعزیه

الله تقیان، داوود 
فتحعلی بیگی، جواد 

رنجبردرخشیلر

خانه کتاب و 
انجمن مطالعات 

صلح

۱۸-۶۱۶ مهرشنبه۱۳۵

زیر چتر نقد؛ پیش از ناشتایی 
و سه نمایشنامه دیگر )در 

این تشست دو ترجمه یدالله 
آقاعباسی و صادق چوبک 

بررسی می شود.(

سمانه فرهادی
خانه کتاب و 

کانون سراسری 
مترجمان
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

۱۸-۷۱۶ مهریکشنبه۱۳۶
به مناسبت هفته دفاع مقدس- 
انسان شناسی در ادبیات دفاع 

مقدس

مریم شادی، کامران 
خانه کتابشرفشاهی

ویرایش شعر کودک و ۲0-۱0۱۷ مهرچهارشنبه۱۳۷
شهرام رجب زادهنوجوان

خانه کتاب و 
انجمن ویرایش 
و درست نویسی

۱۸-۱۳۱۶ مهرشنبه۱۳۸
نشست تخصصی نقد ترجمه 
کتاب نمایشنامه خانه برناردا 

البا
علیرضا خان جان

خانه کتاب و 
کانون سراسری 

مترجمان

به مناسبت روز سلمان فارسی- ۱۴۱۶ مهریکشنبه۱۳۹
زالل چون مهتاب سلمان ما

تجلیل از فرهیختگانی که 
شخصیت واالی سلمان 

فارسی را شرح کردند
خانه کتاب

حسن عشایری، ناصر مسئله فرهنگ )جلسه چهارم(۱۹-۱۵۱۷ مهردوشنبه۱۴0
تکمیل همایون

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی

۱۳-۱۶۱۱ مهرسه شنبه۱۴۱
به مناسبت روز جهانی 

کودک- افسانه به مثابه ادبیات 
کودک

شهرام اقبال زاده، علیرضا 
حسن زاده، افشین نادری

خانه کتاب 
و پژوهشکده 
مردم شناسی

۱۸-۲0۱۶ مهرشنبه۱۴۲
زیر چتر نقد؛ نقد ترجمه 

کتاب الوقائع الغربیه الختفاء 
سعید ابی النحس المتشائل

نرگس قندیل زاده
خانه کتاب و 

کانون سراسری 
مترجمان

۱۸-۱۱۱۶ آبانشنبه۱۴۳

زیرچتر نقد، شش شخصیت 
در جستجوی نویسنده- اثر 
لوئیجی پیراندلو- در این 

نشست سه ترجمه از این اثر با 
قلم رضا قیصریه، بهمن فرزانه 
و پری صابری نقد و بررسی 

می شود.

آنتونیا شرکا

خانه کتاب و 
کانون سراسری 

انجمن های 
صنفی مترجمان

مسئله فرهنگ، جلسه پنجم۱۹-۱۳۱۷ آباندوشنبه۱۴۴

دکتر مهدی محسنیان راد 
)استاد تمام دانشکده 

فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 
امام صادق(، دکتر بیژن 

عبدالکریمی )دانشیار گروه 
فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی(

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی

۱۸-۱۸۱۶ آبانشنبه۱۴۵
زیر چتر نقد؛ نقد ترجمه 
کتاب سالومه، اثر اسکار 

وایلد، ترجمه عبدالله کوثری
عباس مهرپویا

خانه کتاب و 
کانون سراسری 

مترجمان
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

جنگ و صلح در رمان دایی ۱۸-۲۱۱۶ آبانسه شنبه۱۴۶
جان ناپلئون

علی اکبر امینی، نسرین 
مرادی

جواد رنجبر درخشی لر

خانه کتاب و 
انجمن مطالعات 

صلح
-

۱۸-۲۲۱۶ آبانچهارشنبه۱۴۷
به مناسبت روز ترویج علم- 

نشست سواد تاریخی و تاریخ 
برای مردم

زهیر صیامیان گرجی، 
سیدسعید میرمحمدصادق

خانه کتاب و 
انجمن ایرانی 

تاریخ

سلسله نشست نیم فاصله- ۱۷-۲۲۱۵ آبانچهارشنبه۱۴۸
امیر صائمیدرباره ی عشق )جلسه اول(

خانه کتاب 
و دبیرخانه 
نیم فاصله

۱۲-۲۶۱0 آبانیکشنبه۱۴۹

هم اندیشی گسترش ترجمه 
و نشر آثار ایرانی اسالمی در 
جهان و معرفی طرح حمایتی 

تاپ

*
خانه کتاب و 

سازمان تبلیغات 
اسالمی

عبداالمیر نبوی، رضا آینده کتاب در حوزه محتوا۱۴-۲۷۱۲ آباندوشنبه۱۵0
ماحوزی

خانه کتاب 
و پژوهشگاه 

مطالعات 
فرهنگی

نشست در مکتب تجربه؛ ۱۸-۲۷۱۶ آباندوشنبه۱۵۱
ویرایش در گستره ی نشر

جواد رسولی، علیرضا 
رئیس دانایی، محمدقاسم 

لیماصالح رامسری، 
محمدرضا ناجیان اصل

خانه کتاب 
و انجمن 
ویراستاران

۱۲-۲۹۹ آبانچهارشنبه۱۵۲
کارگاه آموزشی و نمایشگاه 
آثار حمایت شده از طریق 

دبیرخانه طرح گرنت
*

خانه کتاب و 
دفتر مجامع 

و تشکل های 
فرهنگی

۱۷-۶۱۵ آذرچهارشنبه۱۵۳
سلسله برنامه های نیم فاصله- 

رابطه میان خردورزی و 
عقالنیت

ساجد طیبی
خانه کتاب 
و دبیرخانه 
نیم فاصله

سلسله نشست مسئله فرهنگ- ۱۷-۱۱۱۵ آذردوشنبه۱۵۴
جلسه ششم

دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر 
محمد صنعتی

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی

سلسله برنامه نیم فاصله- درباره  ۱۷-۱۳۱۵ آذرچهارشنبه۱۵۵
آرش اباذریشی وارگی

خانه کتاب 
و دبیرخانه 
نیم فاصله
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

سلسله برنامه نیم فاصله- درباره ۱۷-۲0۱۵ آذرچهارشنبه۱۵۶
مصطفی مهاجرتفکر انتقادی

خانه کتاب 
و دبیرخانه 
نیم فاصله

۱۸-۲۷۱۶ آذرچهارشنبه۱۵۷
تاریخ نقد ادبی: عصر پهلوی 
از سال ۱۲۹۵ تا ۱۳۲0 هجری 

شمسی
خانه کتاب و دکتر عیسی امن خانی

انجمن نقد ادبی

۱۸-۳0۱۶ آذرشنبه۱۵۸

زیرچتر نقد؛ نشست تخصصی 
نقد ترجمه کتاب کوری اثر 

ژوزه ساراماگو
در این نشست دو ترجمه با قلم 
اسدالله امرایی و مهدی غبرایی 

نقد و بررسی می شود.

دکتر محمدباقر برقعی مدرس
خانه کتاب و 

کانون سراسری 
مترجمان

۱۷-۴۱۵ دیچهارشنبه۱۵۹
سلسله نشست نیم فاصله- 

درباره ی اقتصاد فقیر و مبارزه 
با فقر

مهدی فیضی
خانه کتاب 
و دبیرخانه 
نیم فاصله

۱۸-۴۱۶ دیچهارشنبه۱۶0
سلسله نشست های جامعه 
و تاریخ )۲(- جامع، تاریخ 

و موزه

دکتر حبیب الله اسماعیلی، 
دکتر صفورا برومند، 

رضا دبیری نژاد، بهرنگ 
ذوالفقاری

خانه کتاب و 
انجمن ایرانی 

تاریخ

سلسلسه نشست مسئله ۱۷-۹۱۵ دیدوشنبه۱۶۱
فرهنگ- جلسه هفتم

دکتر رضا داوری اردکانی، 
دکتر سیدمصطفی 

محقق داماد

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی

۱۷-۱۱۱۵ دیچهارشنبه۱۶۲
سلسله نشست نیم فاصله- 

درباره ی رویکرد تحلیلی به 
فلسفه ی اسالمی

محمود مروارید
خانه کتاب 
و دبیرخانه 
نیم فاصله

۱۸-۱۴۱۶ دیشنبه۱۶۳
زیرچتر نقد؛ نشست تخصصی 

نقد ترجمه کتاب داستان 
دوشهر- اثر چارلز دیکنر

علی اکبر پرموزه
خانه کتاب و 

کانون سراسری 
مترجمان

۱۷-۲۱۱۵ دیشنبه۱۶۴

ارزیابی پژوهش های مکتوب، 
در حوزه جبهۀ مقاومت به 

مناسبت شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی

دکتر سیدرضا صدرالحسینی، 
خانه کتابدکتر قادر آشنا
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

۱۸-۲۸۱۶ دیشنبه۱۶۵

زیرچتر نقد؛ نشست تخصصی 
نقد ترجمه اشعار سهراب 

سپهری به زبان فرانسه با قلم 
داریوش شایگان و با نگاهی به 
بنیان های ادراکی ترجمه: ابعاد 
پدیدارشناختی و سیالیت معنا

دکتر حمیدرضا شعیری
خانه کتاب و 

کانون سراسری 
مترجمان

۱۸:۳0-۲۱۶ دیدوشنبه۱۶۶

بررسی مبانی پیشگیری 
از اعتیاد در ادبیات 

کودک و نوجوان مبتنی بر 
استانداردهایبین المللی و با 

تکیه بر فرهنگ بومی

رویا نوری
خانه کتاب و 
ستاد پیشگیری 

از دخانیات

اصغر دادبه، فرح زاهدی، صلح و ترویج زبان فارسی۱۸-۳0۱۶ دیدوشنبه۱۶۷
جواد رنجبر درخشی لر

خانه کتاب و 
انجمن مطالعات 

صلح

۱۷-۲۱۵ بهمنچهارشنبه۱۶۸

همایش صدای سکوت؛ 
دومین جشنواره سراسری 
داستان نویسی ویژه کم/

ناشنوایان

خانه کتاب

۱۸-۱۳۱۵ بهمنیکشنبه۱۶۹
سیاست ها و مبانی تخصصی 
پیشگیری از اعتیاد در حوزه 

کتاب
دکتر هومان نارنجی ها

خانه کتاب و 
ستاد پیشگیری 

از دخانیات

سلسله نشست مسئله فرهنگ- ۱۷-۱۴۱۵ بهمندوشنبه۱۷0
جلسه هشتم

استاد مصطفی ملکیان، دکتر 
حسن محدثی

خانه کتاب و 
دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی

۱۲-۱۵۱0 بهمنسه شنبه۱۷۱

چشم انداز تاریخی روابط 
ایران و روسیه )برگزیده بخش 
جهانی کتاب سال جمهوری 

اسالمی(

دکتر دنیس ولکوف

خانه کتاب و 
دانشکده ادبیات 
دانشگاه عالمه 

طباطبایی

۱۵۱۶ بهمنسه شنبه۱۷۲
نگاهی به تغییر اهداف و 

رویکردها در ایران شناسی؛ از 
روسیه تزاری به شوروی

دنیس ولکوف، دکتر گودرز 
رشتیانی

خانه کتاب و 
دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی 
دانشگاه تهران

۱۸-۲0۱۶ بهمنیکشنبه۱۷۳
نشست تخصصی تاریخ نقد 

ادبی- چپ و نقد ادبی معاصر 
ایران

خانه کتاب و دکتر عیسی امن خانی
انجمن نقد ادبی
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نشست های نقد و بررسی کتاب سرای اهل قلم

نهاد سخنرانانعنوانساعتتاریخروزردیف
مشارکت کننده

۱۷-۲۶۱۵ بهمنشنبه۱۷۴
نوع ادبی و رده بندی سنی 

در معیارهای بین المللی برای 
نوشتن و نشر و فروش کتاب

عاطفه بهسام، فاطمه ابوترابی
خانه کتاب و 

انجمن ویرایش 
و درست نویسی

لزوم پیشگیری از اعتیاد و ۱۸-۳0۱۵ بهمنچهارشنبه۱۷۵
دکتر هومان نارنجی هاراهکارهای آن در حوزه کتاب

خانه کتاب و 
ستاد پیشگیری 

از دخانیات
جدول 54-6: مقایسه تعداد نشست های سرای اهل قلم

۱۳۹۸ ۱۳۹۷ سال
۱۷۴ ۱۶۵ تعداد نشست 

جدول 55-6: تعداد کارگاه های برگزار شده - سال 1398
مشارکت کننده عنوان برنامه تاریخ ردیف

اداره کل استان قزوین کارگاه تخصصی ویراستاری ۲۳مهر ۱
اداره کل استان قم و مؤسسه فکر نو سمینار حمایت قانون ایران از مؤلفان ۳0آبان ۲

استان قزوین کارگاه تخصصی ویراستاری/ دو روز اول اردیبهشت ۳
استان یزد کارگاه تخصصی صفحه آرایی/ دو روز ۱۷تیر ۴
استان یزد کارگاه تخصصی ویراستاری /دو روز ۷شهریور ۵

انجمن صنفی مترجمان کارگاه تخصصی منتقد ترجمه  ۵خرداد ۶
انجمن صنفی مترجمان کارگاه تخصصی منتقد ترجمه ۱۶تیر ۷
انجمن صنفی مترجمان کارگاه یک روزه تخصصی منتقد ترجمه  ۱۱مهر ۸

عصر کتاب ها
جدول 56-6: برنامه های عصر کتاب 

استانعنوانساعتتاریخروزردیف
یزدسومین عصر کتاب استانی- گرامیداشت استاد حسین مسرت۲۲۲0:۳0 خردادچهارشنبه۱

نوزدهمین برنامه عصر کتاب؛ گرامیداشت مرحوم محمد زهرایی )مدیر نشر ۱۸-۲۷۱۶ مردادیکشنبه۲
تهرانکارنامه(

چهارمین عصرکتاب استانی- بزرگداشت بهروز عزبدفتری، خلیل ۲0-۵۱۸ شهریورسه شنبه۳
تبریزسلطان القرایی، حسین دوستی

تهرانبیست ویکمین برنامه عصر کتاب، گرامیداشت آقای قاسمعلی فراست۱۷-۲۵۱۵ آبان شنبه۴
تهرانچراغدران فرهنگ؛ یادمان مرحوم محسن رضایی۱۷-۲۶۱۵ آبانیکشنبه۵
اردبیلپنجمین عصرکتاب استانی- بزرگداشت بیوک جامعی و محمدرضا بایرامی۱۹:۳0-۱۳۱۷:۳0 آذرچهارشنبه۶
تهرانبیست ودومین برنامه عصر کتاب، مجدالدین کیوانی۱۷-۱۶۱۵ آذرسه شنبه۷

ششمین عصر کتاب استانی- بزرگداشت استاد محمدرضا آل ابراهیم، دکتر ۱۸-۱۲۱۶ بهمنچهارشنبه۸
شیرازسیدمحمدمهدی جعفری، دکتر اکبر نحوی- استان فارس

تهرانبیست وسومین برنامه عصرکتاب- گرامیداشت آقای دکتر اسماعیل امینی۱۷-۲۸۱۵ بهمندوشنبه۹
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مؤسسه خانه کتاب هم چنین بناداشت در سلسله برنامه های عصر کتاب از سال ها تالش و مجاهدت 
فرهنگی اسـتاد غالمرضا امامی در اسـفندماه 1398 تجلیل کند، اما به دلیل شـیوع ویروس کرونا در 

کشـور و لغو برنامه های فرهنگی برگزاری این برنامه به تعویق افتاد.
هم اندیشی نویسندگان و ناشران حوزه نماز و مهدویت

بـا حضـور  تیرمـاه(   ۱۱( مهدویـت  و  نمـاز  ناشـران حـوزه  و  نویسـندگان  هم اندیشـی  نشسـت 
حجت االسالم والمسـلمین محسـن قرائتـی، رئیس سـتاد اقامـه نماز؛ نیکنـام حسـینی پور، مدیرعامل 
مؤسسـه خانـه کتـاب؛ محمود مظفـر، قائم مقام سـتاد اقامه نماز؛ مرتضـی آخوندی، مدیر انتشـارات 
دارالکتب اسالمیه؛ نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی؛ محمدجعفر کمالی آشتیانی، مدیر انتشارات 
کمال اندیشه؛ عبدالعظیم فریدونی، مدیر انتشارات محراب قلم؛ سیدغالمرضا حسینی، مدیر سازمان 
انتشـارات پژوهشـکده فرهنگ و اندیشـه اسـالمی؛ محمدرضا کمال آشـتیانی، مدیر انتشـارات یاس 
بهشت؛ علی اکبر تورانیان، مدیر انتشارات شهرآب؛ محمدعلی رضوی، از انتشارات به نشر؛ علی اکبر 
شـیرکوند، معاون مرکز فناوری اطالعات و رسـانه های دیجیتال و جمعی از ناشـران و نویسـندگان در 

سـرای کتاب مؤسسـه خانه کتاب برگزار شـد.
همایش »سلمان ما؛ زالل، چون مهتاب«

همایش »سلمان ما؛ زالل، چون مهتاب« به مناسبت روز سلمان فارسی )14 مهر( با همکاری نشر 
»پرتو فرهنگ« با حضور نیکنام حسـینی پور، )مدیرعامل مؤسسـه خانه کتاب(، رضا کاشـانی )مدیر 
نشر »پرتو فرهنگ«(، حجت االسالم والمسلمین جواد محدثی )نویسنده(، عباس ملکی )نویسنده(، 
ناهید طیبی )نویسـنده(، نصرالله قادری )نویسـنده(، عبدالکریم پاک نیا )نویسـنده(، حسـین دوستی 
)نویسـنده(، محمدرضا ترکی )شـاعر، پژوهشگر و نویسنده( و جمعی دیگر از نویسندگانی که دربارۀ 
سلمان فارسی کتاب تألیف کرده اند، در مؤسسه خانه کتاب برگزار شد. در این مراسم از نویسندگان 

در عرصه سلمان شناسـی و سلمان پژوهی تقدیر شد.
نشست »نقش نظر« و رونمایی از دومین جلد کتاب تاریخ شفاهی کتاب

نشسـت »نقش نظر« و رونمایی از دومین جلد کتاب تاریخ شـفاهی کتاب که بنا بود 29 آبان، در 
ایام بیست وهفتمین دورۀ هفتۀ کتاب برگزار شود، به دلیل ناآرامی های اجتماعی و محدودیت های تردد 
و ممنوعیت برگزاری آیین ها و قطع شـدن اینترنت و قطع ارتباط شـبکه های اجتماعی که دعوت ها و 
هماهنگی ها را مختل کرده بود، با تأخیر، در تاریخ 6 آذر در سـرای کتاب برگزار شـد. در این مراسـم 
افراد زیر حضور داشـتند: احمد مسـجد جامعی، نیکنام حسـینی پور، سـیدفرید قاسـمی )نویسـنده و 
پژوهشگر تاریخ کتاب و مطبوعات(، محمود آموزگار، حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی 
)سرپرسـت مؤسسـه اطالعات(، کاوه بیات )پژوهشـگر و نویسـنده(، نصرالله حدادی )پژوهشـگر و 
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نویسـندۀ مجموعۀ دوجلدی تاریخ شـفاهی کتاب( و جمعی از ناشـران و فعاالن حوزۀ نشـر. کتاب 
مذکـور گفت وگـو بـا ناشـران و کتابفروشـان زیـر را شـامل می شـود: احمـد افجـه ای )کتابفروشـی 
سـیروس(، علیرضـا گنج دانش )انتشـارات گنج دانش(، سـیدرضا یکرنگیان )انتشـارات خجسـته(، 
بیت اللـه رادخـواه )انتشـارات تهران-تبریـز(، جمشـید اسـماعیلیان )انتشـارات پرتـو / اسـماعیلیان(، 
ابوالقاسـم اشـرف الکتابی )انتشـارات اشـرفی(، بیوک چیت چیان )انتشـارات مرتضوی(، سـیدجالل 
کتابچی )خاندان کتابچی( )انتشـارات اسـالمیه(، سـیدمجتبی کتابچی )خاندان کتابچی( )انتشارات 
علمیه اسـالمیه(، مرتضی آخوندی )انتشـارات دارالکتب اسـالمیه(، مهدیه مستغنی )خاندان زهرایی( 
)انتشـارات کارنامه(، محمدرضا ناجیان اصل )انتشارات رسا(، محمدرضا جعفری )انتشارات نشر نو، 
فرهنگ نشر نو و امیرکبیر(، محمد نیکدست )انتشارات پیام(، سعید اقبال کتابچی )انتشارات اقبال(، 
داوود موسـایی )انتشـارات فرهنگ معاصر(، مهراد کاظم زاده )انتشارات مازیار(، علی زوار )انتشارات 
زوار(، غالمرضـا امامـی )انتشـارات مـوج و پندار( و بهروز عطایی )انتشـارات عطایـی(. در این کتاب 
هم چنین مطلبی با عنوان یادی از ناصر مشـفق از انتشـارات صفی علی شـاه نیز درج شـده است. جلد 

اول این کتاب نیز پیش از این توسـط مؤسسـه خانه کتاب منتشـر شـده اسـت.
 اولیـن همایـش مّلـی »ادبیـات کـودک و نوجـوان: فرصت هـا و چالش هـای 

ادبیـات داسـتانی کـودک و نوجـوان«
ایـن همایـش قـرار بـود 27 آبان مـاه، در یکـی از روزهـای هفته کتاب کـه به نام »کـودک، کتاب، 
آینده« نام گذاری شـده بود، برگزار شـود اما به دلیل تعطیلی نابهنگام دانشـگاه ها و قطع شدن اینترنت 
شـبکه های اجتماعی و اطالع رسـانی به دنبال ناآرامی  های اجتماعی، دچار تعویق شـد و در تاریخ 4 
آذرمـاه برگـزار شـد. از جمله شـخصیت هایی که در این همایش حضور داشـتند و سـخنرانی کردند 
عبـارت بودند از: نیکنام حسـینی پور )مدیرعامل خانه کتـاب و دبیر هفته کتاب(، محمدعلی اکبری 
)رئیس دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی(، علی اصغر سـیدآبادی، نوش آفرین انصاری )دبیر شـورای 
کودک(، مریم جاللی )دبیر علمی جشنواره(، محسن حاجی زین العابدینی )مؤسس کتابخانه کودک 
و نوجوان در دانشـگاه شـهید بهشـتی و رئیس اداره کتابخانه های دانشـگاه شـهید بهشـتی(، قدمعلی 
سـرامی )اسـتاد دانشـگاه امام خمینی )ره((، حمیدرضا شـاه آبادی )مدیر انتشارات مدرسه(، مصطفی 
رحماندوسـت، فاضل نظری، سـیدعلی کاشفی خوانسـاری، یحیی قائدی، هوشنگ مرادی کرمانی. 
این همایش توسـط گرون ادبیات دانشـگاه شهید بهشـتی تهران با مشارکت خانه کتاب و بنیاد شعر و 
ادبیات داسـتانی و در محل دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشگاه شهید بهشتی و تاالر مولوی آن 
برگزار شد. در این همایش از میان 86 مقالۀ رسیده، تعداد 46 مقاله پذیرفته شد که بیشترین مقاالت 
رسـیده از دانشـگاه های سمنان، تهران، تبریز، شـیراز، یزد و اصفهان بود. در حاشیۀ همایش هم چنین 
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آیین اختتامیۀ ششـمین جشـنوارۀ نویسـندگی خالق برگزار شـد که طـی آن270 اثر دریافـت و بعد از 
بررسـی آثار به لحاظ تعداد، دانشـگاه های دولتی با 145 اثر رتبه نخسـت را داشـتند. دانشـگاه آزاد 40 
اثر، پیام نور 30 اثر، علمی کاربردی 25 اثر و غیرانتفاعی 30 اثر ارسال کردند. رشته های علوم انسانی 
با ارسـال 108، دانشـجویان دوره کارشناسـی با 158 اثر پررنگ تر و دانشـجوبان دکترای حرفه ای با دو 
اثـر کمرنگ تـر از سـایر دانشـجویان بودند. از نظر جنسـیت 190 اثر از زنـان و 80 اثر از مردان ارسـال 

بود.  شده 
تقدیر از واقفان کتاب خطی، نفایس و آثار فرهنگی

آئین »تقدیر از واقفان کتاب خطی، نفایس و آثار فرهنگی« 22 تیر  ماه با همکاری کتابخانه آستان 
قدس رضوی و مؤسسـه خانه کتاب با حضور حجت االسالم والمسـلمین سـید جالل حسـینی رئیس 
سـازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسـناد آستان قدس رضوی؛ نیکنام حسینی پور مدیر عامل مؤسسه 
خانه کتاب؛ حجت االسـالم سـید محمد تقی حکیم، واقف کتاب؛ رسـول جعفریان رئیس کتابخانه 
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و غالمرضا پرنده، رئیس موقوفات آستان قدس رضوی در سرای 

کتاب مؤسسـه خانه کتاب برگزار شـد. در این آئین از 40 تن واقف کتاب تقدیر شـد.
پویش »تندرست باش ای ایران« با مشارکت بزرگان فرهنگ و هنر

پویـش #تندرسـت_باش_ای_ایران بـه همـت خانـه کتاب بـا هدف تقویـت روحیه مـردم ایران و 
مشـارکت بـزرگان فرهنـگ و هنـر در جریـان مبارزه با ویروس کرونا تشـکیل شـد.

مؤسسـه خانه کتاب از اهالی فرهنگ و هنر دعوت کرد تا با شـرکت در پویش #تندرسـت_باش_
ای_ایـران پیام هـای صوتـی خـود را بـا مـردم ایران بـه اشـتراک بگذارند. ایـن پیام ها همـراه با تصویر 

چهره های سرشـناس حوزه کتاب و نشـر، در فضای مجازی منتشـر شـد.
در ایـن پویـش چهره هایـی ماننـد سـعید تشـکری )نویسـنده(، محمد جعفـر یاحقـی )نویسـند و 
پژوهشـگر(، قاسـم رفیعـا )شـاعر(، ابوالقاسـم غالمی مایانـی راد )شـاعر و پژوهشـگر( و احمـد آرام 
)نویسـنده(، حسـن بلخاری )پژوهشگر و رئیس انجمن آثار و مفاخر(، نیکنام حسینی پور )مدیر عامل 
مؤسسه خانه کتاب(، محبوبه نجف خانی، افسانه شعبان نژاد و مصطفی رحمان دوست و نوید فرخی 
از مترجمان،  نویسندگان و شاعران حوزه کودک و نوجوان و موسی بیدج، تهمینه حدادی، غالمرضا 

امامی، هاشـم اکبریانی و رضا کاظمی، منصوره اتحادیه، علی بلوکباشـی و... مشـارکت داشـتند.
هم چنیـن، برگزیـدگان دومیـن دوره مسـابقه کتاب خوانـی پوپـک دانا با شـعار »با کتـاب کرونا را 
شکست می دهیم« نیز در این پویش مشارکت داشتند و فایل تصویری آن ها به همراه معرفی کتاب، 

در فضای مجازی منتشـر شد.
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فصل چهارم: کتاب ها و نشریات
کتاب های منتشره خانه کتاب 

مؤسسه خانه کتاب در راستای رسالت اصلی خود یعنی اطالع رسانی و توسعۀ فضای نقد کتاب و 
براساس بندهای »هـ«، »ط« و »ی« ماده 5 اساسنامه و نیز توسعه و تقویت فضای علمی و پژوهشی 
حوزه کتاب، اطالع رسانی و نقد کتاب اقدام به چاپ کتاب و نشریه های مختلف می کند. به منظور 
ارتقـای سـطح علمـی و تخصصی کتاب هایی که در دسـتور انتشـار قـرار می گیرد، »شـورای کتاب 
خانه کتاب« در سـال 1398 تشـکیل شـد که وظیفۀ تدوین رویکردهای انتخاب کتاب برای انتشار را 
برعهده دارد. این شـورا در سـال 1398 پنچ جلسـه تشکیل داده اسـت. رویکرد خانه کتاب در انتشار 
کتـاب و نشـریات، تمرکـز بـر حوزۀ »کتـاب«، اطالع رسـانی و نقد و بررسـی کتـاب و پژوهش های 

اصیل و علمی در حوزه کتاب و کتاب شناسـی و موضوعات مرتبط اسـت. 
جدول 57-6:  مشخصات کتاب های انتشار یافته در مؤسسه خانه کتاب - سال 1398

تعداد پدیدآورندهعنوان ردیف 
قیمت/ تومانشمارگانصفحات

۴۸۱,000۱0,000سید صادق سجادیمشاهیر وقف کتاب در ایران: سید محمد مشکوه۱

مشاهیر وقف کتاب در ایران: سیداحمد اخوان ۲
۴۸۱,000۱0,000حسین مسرتدستمالچی

۴۸۱,000۱0,000علی صادق زاده مشاهیر کتاب شناسی معاصر ایران: احمد منزوی۳
۲۴0۵00۴۵,000محمدهاشم اکبریانیویرایش کتاب: تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران دفتر اول۴

کتاب شناسی توصیفی آثار منتخب جشنواره های کتاب ۵
ایران ۹۷

علی علی محمدی 
۳۶۸۵00۵0,000و...

مشاهیر کتاب آرایی در ایران: میرزا ابوتراب غّفاری ۶
۶۴۵00۲۵,000مریم پورثانیکاشانی

---۱۷0۵0روابط عمومیفعالیت های خانه کتاب در سال۷۱۳۹۷
----۱۹۸۵00نیلوفر ناصریچکیده مقاالت همایش ملی آموزش۸
۳۵۶۵00۶0,000پیام شمس الدینییادگار قلم )کارنامه پژوهشی حسین مسرت(۹
--۱۱۶۵00نصراله حدادیکتاب ناشر کمالگرا )مرحوم زهرایی(۱0
۷۸۴۵00۱۴0,000مهران آشوریمطبوعات، طنز و کاریکاتور۱۱
۴۸۱,000۱0,000علی صادق زادهمشاهیر کتاب شناسی در ایران: محمدحسن نوری نیا۱۲
۴۸۱,000۱0,000علی صادق زادهمشاهیر کتاب شناسی در ایران: علی شکویی۱۳
۲۷۴۵00۶0,000مؤسسه خانه کتابدانشسرا )سرای اهل قلم در سال ۹۷(۱۴
۱۴۴۵00۲۵,000مرتضی هاشمی پورکتاب و فرهنگ؛ ده گفت وگو با شخصیت های فرهنگی۱۵

۴۸۱,000۱0,000علی صادق زادهمشاهیر کتابشناسی در ایران: علینقی بهروزی۱۶
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ادامه جدول 57-6:  مشخصات کتاب های انتشار یافته در مؤسسه خانه کتاب - سال 1398

تعداد پدیدآورندهعنوان ردیف 
قیمت/ تومانشمارگانصفحات

۴۸۱,000۱0,000حسین مسرتمشاهیر وقف کتاب در ایران: میرزا محمد کاظمینی ۱۷
--۷۲۵00مؤسسه خانه کتابگزارش سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران۱۸
۵۴۵00۱۵,000مؤسسه خانه کتابکتاب شناسی آثار منتخب جشنواره های ایران به التین۱۹
۳۲۸۵00۴۵,000محمدهاشم اکبریانیپخش کتاب: تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران دفتر دوم۲0
۳۴۴۵00۵0,000محمدهاشم اکبریانیکتاب فروشی: تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران دفتر سوم۲۱
۹۶0۵00۱۲۵,000نصراله حدادیتاریخ شفاهی کتاب دفتر دوم۲۱
۵۵۲۵00۵۵,000عبدالحسین آذرنگنشرکتاب و تمدن۲۲
۳۴۲۵00۴۸,000یعقوب فروغیاننهاد فرهنگ ۲۳
۶۶۵00مؤسسه خانه کتابگزارش اجالس سالیانه شابک۲۴
۲۸0۵00۳0,000مهدی فرودگاهیباغ بیکران۲۵
۲۷0۵00۳0,000مهدی فرودگاهیهمیشه بهار۲۶
۲۸۲۵00۳0,000مهدی فرودگاهیچشمه ها و چشم ها۲۷
--۱۲0۵00دبیرخانه جام باشگاه ها فهرست کتاب های برگزیده سال های پیش از دبستان۲۸
---۱۹۲۵00دبیرخانه جام باشگاه ها فهرست کتاب های برگزیده سال های سه سال اول دبستان۲۹
---۱۶۸۵00دبیرخانه جام باشگاه ها فهرست کتاب های برگزیده ویژه سه سال دوم دبستان۳0
---۲00۵00دبیرخانه جام باشگاه ها فهرست کتاب های برگزیده ویژه دوره متوسطه۳۱
۲۶۴۵00۲0,000محسن رضاییبرگ ا )سخنرانی های احمد مسجدجامعی(۳۲
۶۴۵00۱۲,000بهنام رمضانی نژادمشاهیر کتاب آرایی ایران: هرمز وحید۳۳
۱۱۶۵00۳0,000دبیرخانه جشنوارهگزارش شانزدهمین جشنواره نقد کتاب ۳۴۹۸
۱,0۵۲۵0۱۷0,000مؤسسه خانه کتابآینه دوران )دو جلدی(۳۵

کتاب شناسی برگزیدگان بیست و شش دوره جایزه ۳۶
جهانی کتاب سال

دبیرخانه جایزه جهانی 
۱0۴۵00۱۲0,000کتاب سال

۱00۵00۲۵,000مؤسسه خانه کتابگزارش سی و هفتمین جایزه کتاب سال -۳۷۹۸
جدول 58-6: مقایسه  تولید کتاب در مؤسسه خانه کتاب

۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸تولید و انتشار کتاب
۶۷۴۵۳۷عنوان

۳۷,000۲۶,0۶0۲۵,000شمارگان

فصلنامه های نقد کتاب
مجموعه فصلنامه های نقد کتاب ادامه نشریات »کتاب ماه« است که پیش از آن، از سال 1376 به 
مدت 17 سال منتشر شدند. از تابستان 1393، قالب و دورۀ انتشار و تعداد عناوین نشریات کتاب ماه 
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تغییـر اساسـی کـرد، به این نحو که از ماهنامـه به فصلنامه و از 9 عنوان به 13 عنوان تغییر کرد. انتشـار 
فصلنامه های تخصصی نقد کتاب تا سـال 1396 ادامه یافت.

امـا از ابتـدای سـال 1397 بـا رویکردی تجمیعی تعداد فصلنامه ها از 13 بـه 5 عنوان تقلیل یافت که 
عناوین آن ها از این قرارند: ادبیات و هنر، قرآن و پژوهش های دینی، علوم انسـانی، فلسـفه و اخالق و 

کودک و نوجوان. در سـال 1398 در مجموع 7 عنوان فصلنامه منتشـر شـد که به قرار زیرند:
جدول 59-6:  فهرست فصلنامه های نقد کتاب - سال 1398

شمارگانشماره نام فصلنامهردیف
۵۵00 و ۶فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر۱
۴۵00 و ۵فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی۲
۱۵00فصلنامه نقد کتاب حکمت۳
۱۹۵00-۲0، ۲۱ و ۲۲فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان۴
۱۵00فصلنامه نقد کتاب معرفت دین۵
۷۵00 و ۸فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر۶
۶۵00فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی۷

جدول 60-6: مقایسه تولید فصلنامه های تخصصی نقد کتاب
سال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۷سال ۱۳۹۶تولید و انتشار فصنامه

۳0۸۷عنوان

انتشـار ماهنامه واکاوی کتاب؛ معرفی، تلخیص و تحلیل کتاب های راهبردی 
جدید

در این ماهنامه در هر شماره،10 عنوان کتاب راهبردی انتخاب، تلخیص و تحلیل اجمالی می شود 
و در مرئـی و مدنظـر مدیـران کشـور قـرار می گیـرد. بـا این هدف کـه تعـدادی از این عناویـن بتواند 
راهگشـای بخشـی از مشـکالت موجود در دسـتگاه های سیاسـت گذار و اجرایی کشـور باشـد چرا 
کـه در مـواردی مدیران کشـور برای بـه اجـرا درآوردن طرحی بزرگ، به تحقیقـات مقدماتی نیاز پیدا 
کرده و برای حل یک معضل، به پژوهش هایی روی آورده اند که مشـابه آن ها پیش تر در کشـورهای 
دیگر به اجرا درآمده و منتشـر هم شـده اسـت. آشـنایی با این تجربیات، ضمن روزآمد سـازی دانش و 
گاهی های حرفه ای مسئوالن، مانع از انجام تحقیقات تکراری و صرف بودجه های کالن و گذشت  آ
ایـام و ماه هـای طوالنی می شـود. در این ماهنامه هم چنین برخی آثار مهم بـه صورت کوتاه، معرفی و 

آمـار و اخبـاری از دنیای کتاب ایران در اختیـار خوانندگان قرار می گیرد.
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فصل پنجم: فعالیت های نمایشگاهی
سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )4 تا14 اردیبهشت(

با توجه به وظایف و موقعیت کنونی خانه کتاب در صنعت نشـر کشـور، به عنوان مرکز ارتباطی و 
اطالع رسـانی نشـر کشـور و حلقۀ واسـط و پیوند میان دولت با بدنۀ نشر کشـور و با عنایت به کارکرد 
»نمایشـگاهی« و نه »فروشـگاهی« نمایشـگاه کتاب تهران، این رویداد و گردهم آیی بزرگ کتابی، 
فرصتـی اسـت تا بخش هایـی از اهـداف و وظایف و مسـئولیت های خانۀ کتاب تحقق یابـد. بنابراین 
»گفـت وگـو«، رویکرد محـوری و اصلی خانه کتاب در این دوره از نمایشـگاه کتاب بود. بر همین 

پایـه، فعالیت هـای خانه کتاب بر دو محور اصلی شـکل گرفت:
نخسـت؛ دیـدار و گفـت وگو با افراد،گروه ها، تشـکل ها و انجمن های حوزۀ نشـر، اعـم از مدیران 
فرهنگـی، پدیدآورنـدگان، ناشـران و نماینـدگان نهادهـا و تشـکل های حـوزه نشـر پیرامـون مسـائل و 
جریانات روز نشـر کشـور و خدمات و برنامه هایی که خانه کتاب می تواند آن ها را هدایت و مدیریت 
کنـد و متقابـاًل اقدامات و اتفاقاتی که ایشـان می توانند رقم بزنند. در این راسـتا، افزون بـر150 دیدار و 
گفت وگـو صـورت گرفت. دایرۀ این »گفت وگوها« حتی از حوزه »کتـاب« فراتر رفت و حوزه های 
دیگر فرهنگ از جمله »سـینما«، »تئاتر« و »موسـیقی« را دربرگرفت و منجر به تدوین برنامه هایی با 

محوریت کتاب با تشـکل هایی از جمله »خانه سـینما«، »خانه تئاتر« و »خانۀ موسـیقی« شـد.
دوم؛ برگزاری نشسـت ها و سـخنرانی های تخصصـی دربارۀ کتاب، آینده کتـاب در ایران، ارزیابی 
وضعیـت نشـر از جنبه های مختلف؛ ازجملـه ویرایش، ترجمه، چاپ و نشـر در حوزه های موضوعی 

مختلف که در مجموع شـامل27 نشسـت شد.
ایـن رویکـرد »گفت وگو محور« نه تنهـادر غرفۀ خانه کتاب بلکه در تمـام فعالیت های دیگر خانه 

کتـاب در نمایشـگاه، محور و مبنا بود که عبـارت بودند از:
 اطالع رسانی و پوشش خبری رویدادهای نمایشگاه در »خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(«

»سـالن کارنامۀ نشـر 1397« که 33هزار عنوان کتاب چاپ اول سـال 1397 را به نمایش گذاشـته 
بود و در کنار نمایش کتاب های منتخب جشنواره های کتابی سال گذشته و مجموعه ای از تابلوهای 

آمـاری، محـل تردد اهل قلم، متخصصان و فعاالن عرصه نشـر بود.
نمایـش بخـش جدیدی در کارنامه نشـر برای احترام به کپی رایت در ایـران تحت عنوان »احترام به 

حق مؤلف«؛ 
بخش»خدمـات اهـل قلم« کـه اگرچه به منظور توزیع بن الکترونیک کتاب به اهل قلم دایر شـده 

بـود، امـا محل تـردد و توقف اهل قلم و گفت وگو با ایشـان نیز بود.
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در کنار این فعالیت های»گفت وگو محور«، خانه کتاب پویشـی با عنوان »اهدای کتاب به مناطق 
سـیل زده« راه انـدازی و هدایـت نمـود کـه منجربه جمـع آوری هزاران عنـوان کتاب برای کـودکان و 
نوجوانان مناطق سیل زده شد. گزارش کامل حضور و برنامه های خانه کتاب در نمایشگاه بین المللی 

کتاب به صورت کتابچه ای جداگانه منتشـر شـده است.
بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی قران کریم )21 اردیبهشت تا 4خردادماه(

برگـزاری نمایشـگاهی از قرآن هـای چاپـی ایـران در چهل سـال بعـد از پیروزی انقالب اسـالمی و 
برگـزاری 12 نشسـت قرآنـی با حضـور صاحب نظـران حوزه های قرآنی، نویسـندگان کتاب و اسـاتید 
دانشـگاه در غرفـه خانـه کتـاب از مهم تریـن برنامه هـای خانـه کتـاب در بیسـت وهفتمین نمایشـگاه 
بین المللـی قـرآن کریم بود. هم چنیـن در بخش کارنامه نشـر قرآنی 1397کتاب های چاپ اول سـال 
1397در حوزه هـای علـوم قرآنـی، حدیـث، فقـه و اصول، کالم، اخـالق و کلیات اسـالم به نمایش 

گذاشـته شد.
نمایشگاه آثار منتخب سومین دوساالنه هنر طراحی کتاب ایران

نمایشـگاه آثار منتخب سـومین دوسـاالنه هنر طراحی کتاب ایران، نشـان شـیرازه در گالری اسـتاد 
فرشـچیان فرهنگسـتان هنر )13 تا 17 مرداد 1398( برپا شـد.

 معرفی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
به منظور معرفی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
کتابچه ای فراهم شد و دعوت از برگزیدگان آلمانی و آلمانی زبان جایزه جهانی برای حضور در غرفه 

ایران در این نمایشـگاه نیز دعوت به عمل آمد.
فصل ششم: بیست وهفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران

بیسـت وهفتمین بـرگ از دفتر »هفته کتاب« با شـعار »حال خوش خواندن« در آبان مـاه 398 ورق 
خورد. با وجود مشکالتی همچون تأخیر در انتخاب دبیر و صدور احکام دست اندرکاران و هم چنین 
کمبود منابع مالی ناشی از شرایط تحریم  کشور از یک سو، وقوع ناآرامی ها و اعتراضات اجتماعی در 
سراسـر کشـور، در پی افزایش قیمت بنزین، دقیقًا هم زمان با ایام هفته کتاب، که منجربه قطع شـدن 
اینترنت و شـبکه های اجتماعی و محدودیت های تردد و توقف اجرای برخی آئین ها گردید، از سـوی 
دیگـر، خوشـبختانه اهداف تعیین شـده تحقـق یافتند و تقریبًا تمـام رویدادهای برنامه ریزی شـده، که 

برخی از آن ها حاصل یک سـال تالش مسـتمر بودند، صورت اجرایی و عملی یافتند.
در بیسـت وهفتمین دورۀ هفتـه کتـاب، بیـش از 180 برنامه از سـوی نهادها و سـازمان های دولتی و 
عمومی، 360 برنامه توسـط ادارات کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی استان ها، 50 هزار نمایشگاه کتاب 
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عمدتًا در مدارس سراسـر کشـور، 8 برنامۀ مّلی، 5 برنامه برای نخسـتین بار، افتتاح 24 کتابخانه و 180 
برنامۀ ترویجی اعم از رونمایی، نشسـت، اهدای کتاب... برگزار شـد.

یکـی از دسـتاوردهای مهـم این دورۀ هفته کتاب، مشـارکت و هم افزایی نهادها و تشـکل ها و افراد 
مختلف در بیسـت وهفتمین دوره هفته کتاب، حمایت مالی دو نهاد عمومی، یعنی شـهرداری تهران 
و مشـهد از برگزاری طرح فصلی کتابفروشـی ها و تأمین اعتبار برای یارانۀ کتابفروشی های آن دو شهر 

بود.
در بیسـت وهفتمین دورۀ هفته کتاب، پنج رویداد مهم در سـطح مّلی، برای »نخستین بار« صورت 
عملی و اجرایی پیدا کرد که عبارت بودند از: »نخستین جشنوارۀ میراث مکتوب رضوی«، »نخستین 
جایـزۀ کتـاب مدافعـان حـرم«، »نخسـتین دورۀ مّلی کتـاب کشـاورزی و منابع طبیعی«، »نخسـتین 
همایـش مّلـی ادبیات کودک و نوجوان؛ فرصت ها و چالش های ادبیات داسـتانی کودک و نوجوان« 

و »هفته کتـاِب پل دختر در تهران«.
ویژگـی شـاخص دوم ایـن دورۀ هفتـه کتاب که آن هم در دو سـال اخیر تقویت شـده، وجه فراگیر 
مّلی آن در راستای تحقق شعار وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر این که »ایران فقط تهران 

نیست« بود.
ازجملـه رویکردهـای دیگـری که برای نخسـتین بار در این دوره به آن توجه شـد، فراملی کردن این 
جشـن مّلـی کتاب بود، برای این منظور از طریق سـازمان فرهنـگ و ارتباطات و رایزنی های فرهنگی 
جمهوری اسـالمی ایران در خارج کشـور تالش شـد هم زمان با ایام هفته کتاب، برنامه هایی بر محور 

کتاب در کشـورهای مختلف اجرا شود.
از آن جا که مهم ترین کارکرد هفته کتاب، وجه ترویجی آن است، توجه و تمرکز بر اطالع رسانی و 
کار رسانه ای همواره از اولویت برخوردار بوده است، از همین رو تشکیل ستاد خبری، تولید ده ها خبر 
و گـزارش و گفت وگـو، تعامـل با انواع رسـانه های خبـری، به کارگیری حداکثر ظرفیت صداوسـیما، 
پوشش رسانه ای تمام فعالیت های هفته کتاب، گردآوری و تهیه و تولید آثار صوتی و تصویری با پیام 
گاهی رسـانی  کتـاب و کتاب خوانـی، تیزر و پوسـتر هفته کتاب، مستند سـازی رویدادها، تبلیغات و آ
بـه عمـوم مـردم، انتشـار اخبـار و آثار تصویـری و صوتـی در شـبکه های اجتماعی، بخـش مهمی از 

فعالیت های سـتاد هفته کتاب را تشکیل داد.
گزارش هـای مفصـل، گزارش هـای تصویری و اطالعات کامل فعالیت های بیسـت وهفتمین دورۀ 
هفته کتاب در سـایت هفته کتاب به نشـانی hafteyeketab.ketab.ir در دسـترس همگان قرار دارد 

و گزارش مکتوب آن نیز به صورت مسـتقل به چاپ رسـید.



ران
ب ای

کتا
انه 

ه خ
سس

مؤ

284

جدول 61-6: فهرست برنامه ها و رویدادهای اصلی هفته کتاب به ترتیب ایام هفته کتاب- سال 1398

برنامه هانام روزتاریخایام هفته

تجدید میثاق با آرمان  های امام راحل )ره(-۲۲ آبان سه شنبه

کتاب و پایتخت ۲۳ آبانچهارشنبه
کتاب ایران

ادای احترام به مقام سومین شهید محراب آیت الله شهید صدوقی

نواخته شدن زنگ دانایی در مدرسۀ دخترانۀ شاهد »حسین و فاطمه«

بازدید از سومین کتابخانۀ تخصصی تفسیر و علوم قرآنی یزد

بازدید از نشست فرهنگی بانوان کتاب خوان

بازدید از اتوبوس سیار »یاران کتاب« و طرح »نشاط کتاب«

افتتاح کتابفروشی »کاما کتاب«؛ چهلمین کتابفروشی یزد

دیدار با پیشکسوتان فرهنگی یزد

کتابخانه، کانون ۲۴ آبانپنج شنبه
فرهنگی محله

همایش دوچرخه سواران دوستدار کتاب

برنامۀ »کتاب، وحدت ادیان«

بازدید از طرح »کتاب، سمبل اصالح و تربیت«

پاییزۀ کتاب ۱۳۹۸
تجلیل از کتابداران کشور

نخستین »جشنواره میراث مکتوب رضوی« و تقدیر از واقفان استان یزد

جشن بهار مهربانی در محل گذر فرهنگ و هنر )کوچه مازاری ها(

۲۵ آبان جمعه
کتاب، 

کتاب خوانی و 
کتابدار

بازدید از طرح های کتاب خوانی ابرکوه نامزد پایتخت کتاب ایران
پنجمین »جشن مّلی مترجمان« و دومین »جایزۀ جهانی ترجمه«

افتتاح کافه کتاب ققنوس
بازدید از روستای دوستدار کتاب رئیس آباد

نمایشگاه کتاب استانی در یزد
سی و ششمین دورۀ »جشنواره فیلم کوتاه تهران«

آیین اهدای ۱۵0/000 جلد کتاب های کمک آموزشی به مناطق محروم
یک روز با نویسندگان پیامبر رحمت)ص( به مناسبت هفتۀ کتاب

۲۶ آبانشنبه
وقف کتاب، 

ترویج 
کتاب خوانی

دومین »همایش مّلی حقوق نشر«
اختتامیۀ ششمین »جشنوارۀ تقدیر از مروجان کتاب خوانی«

بیست ویکمین عصر کتاب »تجلیل از مقام فرهنگی و ادبی استاد قاسمعلی فراست«
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برنامه هانام روزتاریخایام هفته

۲۷ آبانیک شنبه

مدرسۀ 
کتاب محور، 
دانش آموز 
کتابخوان

اختتامیۀ سومین دورۀ جشنوارۀ »دانایی توانایی«
رونمایی از نرم افزار جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

نشست »هم اندیشی گسترش ترجمه و نشر آثار ایرانی اسالمی در خارج از کشور و معرفی 
طرح حمایتی »تاپ««

رونمایی از ۶0 عنوان کتاب »زندگینامه های داستانی مشاهیر ایران«
نشست »کتابخانه های عمومی و سرمایۀ اجتماعی«

چراغداران فرهنگ »یادمان محسن رضایی«

کودک، کتاب، ۲۸ آباندوشنبه
آینده

تجهیز و راه اندازی کتابخانۀ مرکز انجمن حمایت از بیماران کلیوی
افتتاح طرح »کتابخانه همسایگی«

نشست »مدیریت بنگاه های نشر با رویکرد آینده پژوهی«
دیدار و تقدیر از دکتر امیربانو کریمی )امیری فیروزکوهی(

نشست »آیندۀ کتاب در حوزۀ محتوا«
نخستین دورۀ جایزۀ کتاب مدافعان حرم »جایزۀ سردار شهید حسین همدانی«

نشست »بررسی فراهم آوری نسخه های خطی و کتاب های قدیمی«
نشست »در مکتب تجربه؛ ویرایش در گسترۀ نشر«
نشست گفت وگو و بررسی کتاب »تقاطع انقالب«

دهمین دورۀ جشن »کتاب یار«

کتاب، مبنای ۲۹ آبانسه شنبه
تمدن

اختتامیۀ بیست وششمین دورۀ جایزۀ »کتاب سال دانشجویی«
اولین دورۀ هفته مّلی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی

نشست »بحران و برون رفت: چالش های امروز نشر کتاب کودک و نوجوان«
رونمایی از کتاب های منتشرشده توسط هموطنان پیرو ادیان توحیدی

اختتامیۀ هجدهمین جشنوارۀ کتاب و رسانه
یادمان هفتاد سالگی انتشارات امیرکبیر و صدمین سال تولد عبدالرحیم جعفری

تقدیر از کتابداران، ناشران و اهداگران برتر کتاب
نشست »ناشران ایران و نشر الکترونیک«

کتاب، رسانه و ۳0 آبانچهارشنبه
فضای مجازی

پنجمین کنگرۀ متخصصان علوم اطالعات ایران
کارگاه آموزشی و نمایشگاه »آثار حمایت شده از طرح گرنت«

نشست تخصصی کتابخوان پیامبر رحمت
اختتامیۀ دومین دورۀ مسابقۀ پوپک دانا

رونمایی از سه عنوان کتاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
یازدهمین نشست سراسری انجمن کتابفروشان انقالب اسالمی )خوشه(

کتابفروشی، اول آذرپنج شنبه
پاتوق فرهنگی

سمینار »حمایت های قانون ایران از مؤلفان و هنرمندان«
ششمین دورۀ کتابگردی
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فصل هفتم: عملکرد اداری و مالی
انبـوه فعالیت هـای متنـوع و متعدد و گسـتردۀ خانه کتـاب که تصویری گـذرا از یک سـالۀ آن در 
کتابچـۀ حاضـر ارائه شـده اسـت، به همـت نیروهای متخصـص و توانمند و متعهـد و متعصب خانۀ 
کتاب رقم می خورد، رسیدگی به نیازها و ضرورت های ایشان نیز از جمله وظایف سازمانی مدیرعامل 
خانه کتاب بوده و همواره در اولویت قرار داشته است. هم چنین سامان دادن به امور جاری، قانونمند 
نمـودن فعالیت هـای روزانه، بازنگری روندها و آیین نامه ها، شفاف  سـازی امور مالـی و اقداماتی از این 
دسـت بـا درایـت و تـالش دو واحـد اداری و مالی خانه کتـاب صورت گرفته اسـت. به منظور کامل 
شـدن گزارش حاضر، در زیر فهرسـتی از اقدامات معاونت اداری و مالی خانه کتاب در سـال 1398 

که نقش پشـتیبانی از فعالیت های فشـرده و متکثر خانه کتاب را ایفا نمودند، ارایه می شـود:
امور اداری

   بررسـی و بازنگـری آئین نامه هـای اداری، مالـی و پرسـنلی از قبیـل )آئین نامـه تنخواه گـردان، 
آئین نامـه معامـالت، آئین نامه اسـتخدامی، آئین نامه رفاهـی، آئین نامه انضباط کار، آئین نامه آموزشـی 

مأموریت(. و 
   راه اندازی کامل سیستم اتوماسیون اداری و حذف کاغذ در مکاتبات اداری داخلی مؤسسه.

   انعقاد 32 فقره تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها، مؤسسات و انجمن های فرهنگی.
   انعقاد 35 فقره قرارداد اجرایی برای انجام فعالیت های مؤسسه در سال 1398.

   تدویـن آئین نامـۀ جشـنواره ها و برنامه های اجرایی از قبیل )جایزه جهانی کتاب سـال جمهوری 
اسـالمی ایران، کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایران، انتشارات، جشـنواره نقد کتاب، جشنواره نشان 
شیرازه، اعطای جایزه نویسندگان برتر استانی، آئین نامه فروش اطالعات و ارائه اطالعات به متقاضیان 

و آئین نامه انتشـارات مؤسسه خانه کتاب.
   سـاماندهی سـوابق پرسـنلی و پرونده هـای راکـد کارکنـان و تهیـه نسـخه الکترونیک یا آرشـیو 
دیجیتال برای تمام نیروهای مؤسسه، درحالی که هیچ گونه سابقه ای از پرونده فیزیکی برخی کارکنان 

یا مدیران گذشـته وجود نداشـت.
   محاسـبه شـرایط ارتقای رتبه و گروه کارکنان و بازنگری کامل طرح طبقه بندی مشاغل مؤسسه 

و اجرایی نمودن آن.
   انجام کلیه امور رفاهی، ورزشـی و تفریحی کارکنان از قبیل بیمه تکمیلی، عمر، و شـرکت در 

مسـابقات ورزشـی و اعزام کارکنان به سفرهای زیارتی و سیاحتی.
   تسـویه حسـاب و بازخریـد 6 نفـر و بازنشسـته نمـودن یک نفر از کارکنان مؤسسـه در راسـتای 

کاهش نیروی انسـانی
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   مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مؤسسه اعم از برنامه ای و مدیریتی جهت ایجاد انگیزه، 
جلب اعتماد و ارتقای سـطح توانایی کارکنان به عنوان سـرمایه انسـانی مؤسسـه و افزایش رضایتمندی 

آن ها.
امور مالی

   ثبت کامل گزارش ها و هزینه های انجام شده برابر مقررات در سامانه معامالت فصلی موضوع 
ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در تاریخ وزمان مقرر.

   شفافیت مالی در پرداخت ها، ارائۀ گزارش های مورد نیاز دفتر بودجه و پیگیری و دریافت مبلغ 
)243,058,036,000( معادل97 درصد اعتبار از توافق نامه منعقده با معاونت محترم امور فرهنگی

   اصالح و تکمیل چرخه سیسـتم مالی مؤسسـه از طریق راه اندازی سیسـتم سـند حسـابداری و 
دریافت کلیه مسـتندات انجام هزینه.

   لیسـت برداری از کلیـه امـوال و دارایی هـای ثابـت و تهیه فرم اموال موجـود در هر اتاق و تحویل 
آن به اسـتفاده کننده و کنترل اموال مذکور در سیسـتم نرم افزار اموال.

   انجـام کلیـه تکالیـف قانونی در پرداخت های پرسـنلی از قبیل پرداخت حقـوق، بیمه، مالیات، 
بیمه تکمیلی، بیمه عمر، اقسـاط وام کارکنان و... )جلوگیری از ایجاد دیون ناشـی از تکالیف قانونی 

که در سـال های گذشـته مکررا اتفاق افتاده بود(.
 ثبت دفاتر، بسـتن حسـاب های مالی سـال 1397، تنظیم صورت های مالی و همکاری با موسسۀ 
حسابرسی جهت تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی و تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی در زمان های مقرر 

قانونی.
   مسدود نمودن 10 فقره حساب بانکی راکد مؤسسه و انتقال مانده های آن حساب ها به حساب 

جاری مؤسسه.
   پیگیــری مبلــغ 100میلیــارد ریــال بــن کارت های مصرف نشــده نمایشــگاه کتاب در ســال های 
ــه  ــس از 10 ســال بالتکلیفــی و برگشــت آن از حســاب بســتانکاران بانــک صــادرات ب گذشــته پ
حســاب خانــه کتــاب و انعقــاد قــرارداد بــا بانــک مذکــور جهــت انتقــال 20 میلیــارد ریــال آن بــه 
ــه و تاییــد  ــه ذی نفعــان در صــورت مطالب حســاب بــدون برداشــت ایــن مؤسســه بابــت پرداخــت ب
مؤسســه و انتقــال 80 میلیــارد ریــال بــه حســاب توثیقــی ایــن مؤسســه بابــت اهــدای تســهیالت بــه 
میــزان دو برابــر توســط بانــک صــادرات بــرای حمایــت از اهالــی قلــم پــس از معرفی مؤسســه بــا نرخ 

بهــره 10و 11درصــد بــه صــورت ســه و چهــار ســاله. 
از  آن  کاهـش  و   1396،1395،1393 سـنوات  قطعـی  و  تشـخیصی  مالیـات  پرداخـت    
مبلغ26,700,000,000ریـال بـه مبلغ 4,100,000,000 ریال و تسـویه حسـاب بـا حوزه مالیاتی مرکز تهران.
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ــال های  ــنواتی س ــی س ــال بده ــال از 60,000,000,000 ری ــغ 50,000,000,000 ری ــویه مبل    تس
ــه. ــن مؤسس 97،96،95 ای

   کاهش چشمگیر هزینه های تمام برنامه ها، رویدادها و جشنواره های خانه کتاب از طریق دقت 
و صرفه جویی در هزینه های اجرایی و اصالح آئین نامه های مربوط برای کاهش جوایز نقدی و جلب 

مشارکت سایر دستگاه های مرتبط در تأمین هزینه و جلوگیری و پرهیز از هرگونه هزینه اضافی.
   تغییر شـکل جوایز از سـکه به وجه نقد و پرداخت آن با توجه به بودجه و توان مالی مؤسسـه و 

معاونت فرهنگی.
جذب منابع و عملکرد مشارکتی

   جـذب منابـع و مسـاعدت مالـی و اعتباری نهادها، سـازمان ها، انجمن ها و مؤسسـات مختلف 
بـرای مشـارکت در برگزاری برنامه هـای خانه کتاب از قبیل مـوارد زیر:
   تأمین تمام هزینه های جشنواره پوپک دانا توسط بانک صادرات.

   تأمیـن هزینـه جوایـز دومین جشـنواره صفحـه خیال )کتـاب در فضای مجازی( توسـط وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعات.

 مشـارکت معاونـت امـور مطبوعاتی و معاونـت اجتماعی شـهرداری تهـران و وزارت ارتباطات و 
فنـاوری اطالعـات در برگـزاری هجدهمین دوره جشـنواره کتاب و رسـانه.

   مشارکت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در اجرای طرح پاییزه کتاب 1398 
برای شهر تهران به مبلغ3,200,000,000ریال.

   مشـارکت معاونـت امـور فرهنگـی و اجتماعی شـهرداری مشـهد در اجرای طـرح پاییزه کتاب 
1398 برای شـهر مشـهد به مبلغ5,000,000,000 ریال که مبلغ2,900,000,000ریال از آن در طرح فوق 

گردید. مصرف 
  مشارکت مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی در تأمین هزینه های ارزی بیست وهفتمین جایزه جهانی 
کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایران و دومین جایزه منطقه ای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در 

دهلی نو هندوستان جمعا به مبلغ90,000دالر.
   مشـارکت سـازمان ها و نهادها در سـایر برنامه ها، جشنواره ها، نشسـت ها و عصر کتاب هایی که 

به صورت مشـارکتی در تهران و اسـتان ها برگزار شـده است.
   برگـزاری حـدود 200 جلسـه نشسـت نقـد و بررسـی کتـاب با مشـارکت انجمن هـای علمی و 
هزینه ای دانشـگاه ها، مؤسسـات و انجمن های علمی و صنفی مربوطه در چهارچوب تفاهم نامه های 

منعقـده در طول سـال 1398.
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   اجرای طرح پسـت کتاب با مشـارکت و تخفیف 25% درصدی از طرف شـرکت مّلی پسـت 
جمهـوری اسـالمی ایـران و ایجـاد سـامانه پسـت کتاب بدون نیـاز به مراجعـه حضوری بابت ارسـال 

مرسوالت.
   مشـارکت سـازمان زیبا سازی شـهرداری تهران در تجهیز و راه اندازی سـرای تازه های کتاب در 

خانه کتاب بـه مبلغ1,000,000,000ریال.
اقدامات انجام شده در خصوص مالکیت ساختمان های مؤسسه

ساختمان فجر
در خصـوص سـاختمان واقع در خیابان فجر این مؤسسـه که سـال ها بدون قـرارداد اکثر واحدهای 
آن در اختیـار معاونـت محتـرم امور فرهنگی بود به علت نداشـتن قـرارداد اجـاره، وزارت متبوع بابت 
پرداخـت هزینه هـای جـاری و تعمیـر و نگهـداری آن همـواره بـا مشـکل مواجـه بود، بـه همین دلیل 
ساختمان دچار فرسودگی شده در آستانه تخریب قرار داشت. با هماهنگی و پیگیری مستمر به عمل 
آمده از تاریخ 20 تیرماه سال 97 قرار داد اجارۀ آن با اداره کل پشتیبانی وزارت متبوع منعقد شد تا هم 
اداره کل پشتیبانی مذکور نسبت به انجام هزینه های جاری آن منع قانونی نداشته باشد و هم مؤسسه 
از محـل اجـاره نسـبت بـه تعمیـر و نگهـداری آن اقدام نماید تـا بدین وسـیله از هدر رفـت بیت المال 

جلوگیـری به عمل آید.
ساختمان زائرسرای خانه کتاب در مشهد

سـاختمان موسـوم به »زائرسرای مشهد« در سـال 1387 طی مبایعه نامه ای عادی خریداری و تقریبًا 
80 درصد مبلغ آن پرداخت شـد اما فروشـندگان از تنظیم سـند و تحویل ملک استنکاف کردند. پس 
از بی نتیجـه مانـدن مذاکـرات، چنـد مـورد دعـاوی حقوقی در محاکـم قضایی طرح و پیگیری شـد 
کـه بـاز هـم بی نتیجه مانـد. در سـال 1397، در دوره مدیریت جدید خانه کتاب موضـوع بار دیگر به 
طـور جـدی در دسـتور کار قرار گرفت و از طریق وکیل قانونی شـکایت دیگـری در محاکم قضایی 
طرح شـد که منجربه تشـکیل دادگاهی در خرداد سـال 1398 گردید. از سـوی دیگر به دلیل طوالنی 
شـدن رونـد قضایـی و به منظـور صیانت از بیت المال، وزیر محترم فرهنگ و ارشـاد اسـالمی حسـب 
درخواست مؤسسه خانه کتاب، طی نامه ای در مهرماه سال 1398 از حضرت آیت الله رئیسی، رئیس 
محتـرم قوه قضائیه درخواسـت تسـریع در رسـیدگی پرونـده را کردند که رئیس محترم دسـتگاه قضا 
دسـتور الزم را صـادر نمودنـد. هرچند رسـیدگی به دسـتور آن مقـام عالی در اثر شـیوع ویروس کرونا 
بـه تأخیـر افتـاد امـا امید می رود در سـال 1399 مشـکالت حقوقی سـاختمان برطرف شـود تـا پس از 

باز سـازی بـرای خدمات بـه اهل قلم خانه کتـاب مورد بهره بـرداری قرار گیرد.
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تفاهم نامه با سازمان ها و نهادها
یکـی از راهبردهـای اصلـی خانـه کتـاب در دورۀ جدید که در دو سـال اخیر بـر آن توجه و تأکید 
ویـژه صـورت گرفـت، از یـک سـو گسـترش تعامل با تشـکل های صنفـی و انجمن های حرفـه ای و 
متخصصان و کارشناسـان حوزه نشـر، و از سـوی دیگر افزایش مشارکت و تقویت همکاری و جذب 
منابع نهادها و سـازمان های مختلف برای توسـعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی بود. گسـترده ترین و 
پرثمرترین رویداد مشـارکتی در برگزاری بیسـت وهفتمین دورۀ هفته کتاب جلوه نمود که حاصل آن 

اجرایـی صدهـا برنامۀ کتابی با کمترین بودجۀ ممکن اما بیشـترین مشـارکت و تعامل بود.
جدول62-6: فهرست رویدادهای مشارکتی - سال1398

تاریخزمینه همکاریسازمان ها و نهادها
 )۲ اردیبهشت(مسابقه پوپک دانا بانك صادرات ایران
)۱۶ اردیبشهت(همکاری و تعامل علمی، فرهنگی و آموزشیانجمن انسان شناسی

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
)۵ خرداد(مشارکت در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریماسالمی

 )۲۶ خرداد(همکاری و تعامل علمی، فرهنگی و آموزشیانجمن ایرانی تاریخ 
)۲۶ خرداد(همکاری و تعامل علمی، فرهنگی و آموزشیمؤسسه پژوهشی میراث مکتوب 

بازاریابی، امانت و فروش کتاب های الکترونیکی سامانه مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه فرزانگان خالق
)۱0 تیر(کتاب 

)۱۶ تیر(همکاری و تعامل علمی پژوهشی فرهنگی و آموزشیانجمن مدیریت اجرایی ایران
کانون انجمن صنفی کارگری و مترجمان استان 

)۱۶ تیر(همکاری و تعامل علمی پژوهشی فرهنگی و آموزشیتهران

)۲۶ تیر(همکاری ارایه خدمات درمانیجهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
)۲۶ تیر(همکاری و تعامل علمی پژوهشی فرهنگی و آموزشیانجمن انجمن جامعه شناسی ایران
)۲۶ تیر(همکاری و تعامل علمی پژوهشی فرهنگی و آموزشیانجمن علمی مطالعات صلح ایران

)۲۸ مرداد(همکاری و تعامل علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشیپژوهشکده تاریخ علم

ارایه خدمات نمایشگاهی جهت برگزاری سومین دوساالنه مؤسسه فرهنگی هنری و پژوهشی صبا 
)۳0 مرداد(نشان شیرازه )هنر طراحی کتاب(

اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
)۲۵ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیدر سال ۱۳۹۸

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان 
)۲۵ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیشمالی

)۲۵ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
)۲۵ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان 
)۲۵ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیو بلوچستان 
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ادامه جدول62-6: فهرست رویدادهای مشارکتی - سال1398
تاریخزمینه همکاریسازمان ها و نهادها

)۲۵ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 
)۲۵ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان

)۲۷ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد
)۲۷ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
)۲۷ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیهرمزگان 

)۲۷ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان 

)۲۷ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیجنوبی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
)۲۷ شهریور(حمایت از فعالیت های فرهنگیآذربایجان غربی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
)۳0 مهر(حمایت از فعالیت های فرهنگیکرمانشاه در سال ۱۳۹۸

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
)۳0 مهر(حمایت از فعالیت های فرهنگیکهگیلویه و بویراحمد 

)۴ آبان(همکاری و تعامل علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشیآستان قدس رضوی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 

)۱۱ آبان(حمایت از فعالیت های فرهنگیدر سال ۱۳۹۸

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد 
)۱۱ آبان(حمایت از فعالیت های فرهنگیقشم در سال ۱۳۹۸

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
)۱۱ آبان(حمایت از فعالیت های فرهنگیرضوی در سال ۱۳۹۸

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان در 
)۱۱ آبان(حمایت از فعالیت های فرهنگیسال ۱۳۹۸

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد 
)۲0 آبان (حمایت از فعالیت های فرهنگیارس در سال ۱۳۹۸

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در 
)۲۵ آبان(حمایت از فعالیت های فرهنگیسال ۱۳۹۸

)۲۸ آبان(برگزاری مشترك برنامه رونمایی از ۶0 عنوان کتاب مشاهیرانجمن قلم ایران 

برگزاری مشترك برنامه بازی قصه ها در ایام بیست وهفتمین خانم مهدوی اصل 
)۲۸آبان(دوره هفته کتاب

برگزاری مشترك برنامه جشن مّلی مترجمان، جایزه جهانی انجمن صنفی مترجمان
)۲۸ آبان(ترجمه، مترجم محبوب من

برگزاری مشترك برنامه یك نویسنده یك کتاب یك قصه در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
)۳ آذر(استان ها و شهرستان ها

)۶ آذر(حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگیفیلیمو 
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ادامه جدول62-6: فهرست رویدادهای مشارکتی - سال1398

تاریخزمینه همکاریسازمان ها و نهادها

برگزاری نشست »بحران و برون رفت چالش های امروز کتاب انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودك و نوجوان
)۶ آذر(کودك و نوجوان«

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در 
)۱۱ آذر(حمایت از فعالیت های فرهنگیسال ۱۳۹۸

برگزاری جایزه منطقه ای کتاب سال در هند و بیست وهفتمین مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی
)۱۶ بهمن(دوره جایزه جهانی کتاب سال

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

طرح وضعیت سنجی نشر مکتوب قرآنی بعد از انقالب 
)۲۹ اسفند(اسالمی

)۲۹ اسفند(همکاری و تعامل علمی، پژوهشی و آموزشیانجمن زنان پژوهشگر تاریخ

فصل هشتم: دیدارها و بازدید ها
یکـی از رسـالت های مؤسسـه خانـه کتـاب ارج نهـادن بـه اصحاب فرهنگ و نکوداشـت شـأن و 
منزلت اهالی قلم، ناشـران و کتابفروشـان اسـت. در سـال 1398 در این راسـتا دیدارها و بازدیدهایی به 
مناسـبت های مختلفـی همچون روز قلم، گرامیداشـت زاد روز اهالی قلم، کسـالت اهل قلـم و... از 
سـوی مدیرعامل مؤسسـه خانه کتاب و معاونان این مؤسسـه صورت گرفت که از جمله آن ها می توان 
بـه دیدار با حسـین اسـتادولی، زهـرا زواریان، منصـوره اتحادیه، مژده دقیقی، مجیـد معاف، غالمرضا 
اعوانی، عبدالحسـین نیک گهر، فریبا وفی، مهدی محسـنیان راد، عبدالحسـین آذرنگ، عبدالکریم 
جربزه دار، روزبه زرین کوب، غالمحسـین ابراهیمی دینانی، حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی، 
میرجالل الدیـن کـزازی اشـاره کرد.هم چنیـن دیدارهایـی با اهالی قلم پیـروان ادیان الهـی نیز با هدف 
هم افزایـی و همدلـی و بـه مناسـبت سـال نـو میالدی بـا آن ها صورت گرفـت که از جملـه می توان به 
دیدار با امیلیا نرسیسیان، آندرانیک سیمونی، هویک میناسیان، آندرانیک چخومیان، سرگه بارسقیان، 
باریس مجنونیان، واراند گورجیان و یوریک کریم مسـیحی اشـاره کرد.در مجموع در سـال 1398، 
بیش از 50 دیدار و بازدید از اهالی قلم و فعاالن چرخه نشر اعم از ناشران، کتابفروشان، تصویرگران، 

ویراسـتاران، مترجمـان و... صـورت گرفت که فهرسـت آن هادر جدول زیر آمده اسـت: 
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جدول 63-6: فهرست دیدارها و بازدیدها - سال 1398
مکان تاریخ دیدار و بازدیدردیف 

تهران۲۱فروردینبازدید اساتید دانشگاه آلمان و راهبان کاتولیک از خانه کتاب۱

آیین بزرگداشت مقام علمی ایران شناس گرجستانی استاد گریگول برادزه و گفت وگوی ۲
تهران۱۲اردیبهشتفرهنگی با ایران شناسان خارجی و تاریخ پژوهان

یزد۲۲خردادبازدید از کتابفروشی و انتشارات نیکوروش۳
یزد۲۲خردادبازدید از دبیرخانه سومین دوره کتاب سال یزد۴
تهران۲0خرداددیدار با عزت الله فوالدوند۵
یزد۲۲ خرداددیدار با اکبر قلمسیاه نویسنده و پژهشگر۶
گاه۷ یزد۲۲خردادبازدید از کتابفروشی آ
یزد۲۲خرداددیدار با بابک صابری، نویسنده کتاب کودک۸
یزد۲۲خردادبازدید از انتشارات آرمان۹
یزد۲۲خردادبازدید از کتابفروشی یزدا۱0
یزد۲۲خردادبازدید از کتابفروشی سرزمین من۱۱
تهران۹ تیردیدار با سهیال میرشمس شهشهانی، انسان شناس، محقق و نویسنده۱۲
تهران۱۱تیردیدار با جمشید کیانفر نویسنده و نسخه پژوه۱۳
تهران۱۱تیردیدار با محمود حدادی، مترجم و مدرس دانشگاه۱۴
تهران۱۲تیردیدار با مهشید نونهالی، مترجم۱۵
تهران۱۲تیردیدار با ناصر تکمیل همایون، تاریخ دان و جامعه شناس۱۶
خانه کتاب۱۵تیردیدار با انجمن های فعال حوزه اهل قلم به مناسبت روز قلم۱۷

دیدار با محمدرضا سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران و ۱۸
تهران۲مردادفرهاد مجلسی مدیرعامل خانه فرهنگ ایثار و مهربانی

تهران۹مرداددیدار با مظاهر مصفا، قصیده سرا و ادیب برجسته ایران و امیربانو کریمی فیروزکوهی۱۹

بازدید سیدجمال هادیان طبایی زواره رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ۲0
تهران۲۸مردادارتباطات و فناوری اطالعات از خانه کتاب

تبریز۵شهریوردیدار با اهالی قلم تبریز در خانه پروین اعتصامی۲۱
تبریز۵شهریوربازدید از کتابفروشی شهرکتاب تبریز۲۲
تبریز۵شهریوربازدید از کتابفروشی دهخدا۲۳
تبریز۵شهریوربازدید از کتابفروشی اختر۲۴
تبریز۵شهریوربازدید از کتابفروشی شایسته۲۵
تهران۲مهردیدار با سیدعلی موسوی گرمارودی۲۶
لرستان۹آبانبازدید از کتابفروشی قد م پور در پل دختر۲۷
لرستان۹آبانبازدید از کتابفروشی گنج دانش۲۸
لرستان۹آبانبازدید از کتابفروشی فردوسی۲۹
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ادامه جدول 63-6: فهرست دیدارها و بازدیدها - سال 1398
مکان تاریخ دیدار و بازدیدردیف 

لرستان۹آبانبازدید از کتابخانه عمومی عالمه جزایری۳0
خرم آباد لرستان۹آبانبازدید از شهرکتاب۳۱
خرم آباد لرستان۹آباندیدار با مراد عبدیان مدیرکتابفروشی خایدالو۳۲
لرستان۹آباندیدار با اسحاق عیدی نویسنده و پژوهشگر لرستانی۳۳
لرستان۹آباندیدار با علی مردان عسکری عالم نویسنده۳۴
خرم اباد۹آبانبازدید از کتابفروشی کتابشهر ایران ۳۵
تهران۲0آبانبازدید اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه مّلی از مؤسسه خانه کتاب۳۶
تهران۲۵آباندیدار با حسین فتاحی نویسنده کودک  و نوجوان۳۷
تهران۲۵آباندیدار با ضیاءالدین هاجری؛ نویسنده، پژوهشگر و مترجم قرآن۳۸
تهران۲۵آباندیدار با میثاق امیرفجر؛ نویسنده و محقق۳۹
تهران۲۵آباندیدار با جلیل رسولی؛ طراح و خطاط۴0
اردبیل۱۳آذربازدید از انتشارات مکارمی۴۱
اردبیل۱۳آذربازدید از کتابفروشی شریعتی۴۲
اردبیل۱۳آذربازدید از کتابفروشی اورنگ۴۳
زنجان۱۱آذربازدید از کتابفروشی فرهنگان۴۴
آذربایجان غربی۲0آذردیدار با آیت الله سیدعلی اکبر قریشی۴۵
آذربایجان غربی۲0آذربازدید از گالری کتاب آوا۴۶
روزنامه ایران۱۱دیدیدار با سردبیر و ومعاون روزنامه ایران۴۷
مشهد۱۳ دیدیدار با نجیب مایل هروی۴۸

بازدید از کتابفروشی های شهر کتاب، قلم، کافه کتاب آفتاب، انتشارات امام، جاودان ۴۹
مشهد۱۳دیخرد و پاتوق کتاب

هند۱۴دیبازدید از نمایشگاه کتاب هند۵0
هند۱۸دیدیدار با ناشران،نویسندگان و اهالی قلم کشور هند۵۱
شیراز۲بهمنبازدید از کتابفروشی محمدی شیراز۵۲
شیراز۲بهمندیدار با ابوتراب خسروی نویسنده۵۳
شیراز۲بهمندیدار با داریوش نویدگویی مدیر انتشارات نوید شیراز۵۴
شیراز۲بهمندیدار با صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان فارس۵۵

بازدید برگزیدگان بیست و هفتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ۵۶
تهران۱۵بهمناز دبیرخانه این جایزه و خبرگزاری کتاب ایران

تهران۲۷بهمندیدار با سیداحمد وکیلیان۵۷
تهراناول اسفنددیدار با فریدون عموزاده خلیلی۵۸
تهراناول اسفنددیدار با آذرتاش آذرنوش مترجم و استاد دانشگاه تهران۵۹
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فصل نهم: گزارش های مکتوب فعالیت ها )منتشر شده(
بخشـی از فعالیت ها، آیین نامه ها و شـیوه نامه های جشـنواره ها و جوایز برگزار شـده از سوی مؤسسه 
خانـه کتـاب اگـر چه به اختصار در این گزارش به آن ها اشـاره شـده اسـت، اما به دلیل گسـتردگی و 
حجـم بـاالی اطالعات در گزارش هایی جداگانه ای به صورت مسـتقل چاپ یا منتشـر شـده اند. این 

گزارش ها به قـرار زیرند:
1.گـزارش سـی و دومین نمایشـگاه بین المللـی کتاب تهران 2.گـزارش بیسـت وهفتمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اسـالمی ایران 3.گزارش پائیزه کتاب 1398 4 .گزارش پاییزه کتاب 1398 در شـهر 

تهران 5.گزارش پاییزه کتاب 1398 در شـهر مشـهد 6.گزارش اجالس جهانی شـابک

 مشکالت، موانع و پیشنهادات
 مشکالت و موانع:

   فقدان یکپارچگی اطالعاتی میان خانه کتاب، کتابخانه ملی و اداره کتاب
    فقدان بانک اطالعات منابع شبه کتابی و آثار الکترونیک

    رشد روند کتا ب  سازی به شکل های مختلف
    فزونی تعداد ناشران به نسبت کتابفروشان در سطح کشور

    ضعیف بودن حلقه کتابفروشان در زنجیره  نشر
    فقدان راهکارها، رو ش ها، معیارها و شاخص ها برای سنجش و ارزیابی کیفی محتوایی کتاب ها
    کمبود شدید منابع مالی که موجب تعویق یا تضعیف بسیاری از طر ح های ملی شده است

   ناتوانی در خرید کتاب های خارجی برای داوری در جایزه جهانی کتاب سال
    عدم ارائه تسـهیالت به اهالی قلم  فرسـودگی و ضعف شـدید زیر سـاخت های فنی و قدیمی 

شدن سـخت افزارها و نرم افزارها
    اعالم وصول دادن به کتاب های چاپ مجددی که ویرایش نشده اند

    عدم توجه به کمیت سنجی روندهای آمارها موجود کتاب های منتشر شده 
    آسـیب بـه اسـتقالل و جایـگاه جایزه کتاب سـال به دلیل جدا شـدن جوایز جـالل آل احمد و 

شـعر فجر از آن
    قرار نداشـتن اسـامی برگزیدگان و شایسـتگان تقدیر جایزه کتاب سـال در فهرسـت بنیاد ملی 

نخبـگان کشـور و عدم حمایت ایـن بنیاد از منتخبـان این جایزه
    فزونی میزان ترجمه نسبت به تالیف به ویژه در حوز ه های داستان و کودک و نوجوان
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پیشنهادات و برنامه های آتی:
    یکپارچـه  سـازی و پیونـد اطالعاتـی میـان بانک اطالعات خانه کتـاب با نرم افـزار جامع اداره 

کتاب و سـامانه فیپـای کتابخانه ملی
    بازنگری آئین نامه ها و روندهای ارزیابانه موجود با رویکرد کیفی سنجی و افزودن شاخص های 

کیفی و محتوایی به آن ها
     کیفـی  سـازی شـاخص ها و معیارهـای ارزیابـی و داوری کتاب ها به عنوان مثـال خارج کردن 

آمـار کتاب های چاپ مجـدد از تولید واقعی
     منحصر ساختن صدور مجوز کتاب های چاپ مجدد مشروط به ویراست جدید

     جلب مشارکت نهاد ها، سازمان ها، تشکل ها و انجمن ها در برگزاری برنامه های کتاب محور
     تمرکززدایی و نگاه ویژه به استا ن ها

     ضرورت مکاتبه و رایزنی برای درج منتخبان جایزه کتاب سال در فهرست بنیاد ملی نخبگان 
)طبـق مـاده 4 اساسـنامه بنیاد ملی نخبـگان، احراز نخبگی افراد بر اسـاس آیین نامه پیشـنهادی هیئت 

امنـاء و تصویب شـورای عالی انقالب فرهنگی(
    محدود کردن یارانه ها و حمایت ها از ناشـران به شـاخص های کیفی و ارزیابی های محتوایی به 

منظور کاهش ناشران غیرحرفه ای
     تقویـت طـرح توزیـع یارانـه از طریـق کتابفروشـی ها و افزایـش بودجه یارانه هـای آن با توجه به 
امتیازات این طرح از جمله: اجرای ملی و توزیع اسـتانی، احیای کتابفروشـی ها، اندک بودن ضریب 

خطـا و فسـاد، به دسـت آوردن دقیق ترین آمار و اطالعـات فروش کتاب
    بهره گیـری از ظرفیـت ا نجمن هـا و تشـکل های صنفـی و مـردم نهـاد در راسـتای واگـذاری و 

برون سـپاری برخـی برنامه ها
     کیفی سنجی در اعطای بن الکترونیک به اهل قلم و سایر بن کار ت های الکترونیکی

    حمایت از نویسندگان و مؤلفان ایرانی در طر ح های فصلی
    توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها

     بهر ه گیری از امکانات فرهنگی همه سازما نها و نها دها برای اهالی قلم استا ن ها
     برگزاری »عصر کتاب استانی« و تجلیل از اهالی قلم استان ها

     فراهم ساختن زمینه توسعه و شکوفایی استارتاپ های حوزه نشر
     تأمین بودجه کافی و درخور برای دبیرخانه جایزه کتاب سال با توجه به گستردگی این جایزه 

در سطح ملی و جهانی
      داد ه کاوی و اسـتفاده از متادیتای تولید شـده در خانه کتاب برای اخذ تصمیمات راهبردی و 

کالن حوزه چاپ و نشـر کتاب
     تقویت فناوری محتوایی، هنگام صدور مجوز کتاب برای جلوگیری از کتاب  سازی و سرقت 

ادبی
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اسامی همکاران
1. نیکنام حسـینی پور سی سـخت، مدیرعامل 2.شاهرخ جعفری اژدها بلوچی 3.مجتبی ایزدخواه 
4.بهـاره بهـادری 5.هدایـت پـژوه 6.مرتضـی بریـری 7.پرویـن عارفـی ممقانـی 8.خشـایار گرامـی 
پـور 9.زکیـه جـور ابراهیمیان 10.سـام غالمی 11.مهدی سـرایی 12.پژمان عشـوری 13.حسـین علی 
محمـودی 14.حمیدرضـا مختاری 15.مجید عندلیب قلعـه جوقی 16.علی وفایی 17.جواد رییسـی 
18.حمزه علیپور بنیادابا 19.غالمحسـن اصالنی تفرشـی 20.سجاد مؤمنی چوکامی 21.حمید فدایی 
22.مهدی علی آبادی 23.فاطمه سـورانی برچلویی 24.سـید یعقوب سعیدی 25.حسینعلی ساالری 
26.ابراهیـم پرویزی 27.سـعید نظـام آبادی فراهانی 28.حمیرا کیاسـی 29.محمد خطابخش 30.ندا 
کائینـی 31.حسـین محرابـی 32.بهمـن محبی 33.امیر فرهانی 34.قاسـم رسـولی کوملـه 35.احترام 
السـادات آرامـی 36.عزیزاللـه امیرایـی هریس 37.مصطفی شـمس 38.مهدی هاشـمی زاد 39.قادر 
میرزایی 40.علیرضا کرمدوسـت نصیر محله 41.الله داد پرویزی 42.حمد الله پرویزی 43.حسـنعلی 
محمـدی 44.حامـد مومیونـد 45.شـیرینعلی محمـدی 46.جـواد مومیونـد 47.قربانعلـی رحیمـی 
کاروانسـرایی 48.میکائیـل مماتـی ممان 49.سـعید تیمورنـژاد 50.آزاده نظربلند 51.فرنوش شـوکتی 
52.فرزانه اسـکافیان 53.اصغر احمدی طامه 54.عاطفه علی آقایی 55.حسـنعلی بخشی 56.محمد 
خیاط باهری ایرانی 57.حسـین شـرافتی گللو 58.عباس کرمانی 59.وحید نجف سـلطان 60.روح 
اللـه سـلطانی 61.عبـاس آرین نژاد 62.مهسـا مقـدس نژاد 63.سـهراب حاجی اسـفندیاری 64.آمنه 
عربگـری 65.مجتبـی تبریزنیـا تبریزی 66.عیسـی عباسـی 67.لیال نیـک تبار 68.مهـدی رمضانی 
69.سـمیرا مـرادی 70.رضـا صاحبـی 71.لیال قاسـمی دهشـال 72.نسـترن تجـدد 73.سـید مرتضی 
هاشـمی پور 74.سـمانه نادری جلـودار 75.بهـاره خانی بیک 76.مینا اسـماعیل زاده 77.ابوالقاسـم 
مینائیان 78.فرخنده السـادات اجاق 79.مهرداد تیمورنژاد 80.سـید سعید میرمحمد صادق 81.حمید 
رحیمـی 82.گردآفریـن محمـدی 83.فریبـا آهـی عباسـی 84.مهـری عبـاس زاده 85.مریـم بیاتـی 
86.ناصـر میرزایـی 87.رحمـان کیانـی 88.عسـگر ابراهیمی کنـدری 89.جواد رحیمـی قیصرآبادی 
90.علیرضـا کرمـی 91.علـی علی محمـدی 92.الهه رجبی فر 93.سـمیه قاصـدی 94.محمد جواد 
احمـدی نیـا 95.مسـعود بهـزادی راد 96.فاطمه زهـرا مقـدس زاده 97.مهدی مـالزاده 98.معصومه 
قزلباش 99.سمیرا احمدی 100.منیژه عالیی مهابادی 101.الهام بادینلو 102.حسن هوشمند کماچالی 
103.حمیـده نوروزیـان 104.سـحر برین خو 105.حسـن محمـودی نجف آبـادی 106.الهام عبادتی 
107.ساجده سلیمی 108.سیدهادی حسینی نژاد 109.کمال صادقی 110.محمدرضا دشتی 111.امیر 
غالمی 112.شهاب دارابیان 113.آناهید خزیر 114.سمیه حسن نژادوایانی 115.مریم معمار 116.زهرا 

حقانی حسـن کیـاده 117.لیال علیـزاده ده آبـادی 118.حمیدرضا حافظـی 119. وحید مرادی
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مؤسسه نمایشگاه های
 فـــــرهنگـــــی ایـــــران
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مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در تاریخ 1369/10/29تأسیس و در سال 1371 از دل دبیرخانه 
نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران بیرون آمد. هدف اصلی از تأسـیس این مؤسسـه برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، برگزاری نمایشگاه های کتاب در استان ها و نقاط دوردست کشور، برگزاری 
جشنواره های فرهنگی در داخل و خارج و رشد و توسعه کتاب و کتاب خوانی در سطح کشور بوده 
اسـت.. حضـرت آیـت اللـه خامنه ای در بازدید از ششـمین نمایشـگاه بین المللی کتاب تهـران اظهار 
داشتند که نمایشگاه کتاب تهران به استان های کشور نیز برده شود و متعاقب این امر اولین نمایشگاه 
کتاب اسـتانی در سـال 1371 در گیالن برگزار شـد. از آن سـال به بعد این مؤسسـه به عنوان دبیرخانه 
و مجـری نمایشـگاه بین المللـی کتاب تهران، نمایشـگاه های کتاب اسـتانی و نمایشـگاه های کتاب 
خـارج از کشـور عمـل کرده اسـت. مهمترین سـر فصل های کاری این مؤسسـه برگزاری نمایشـگاه 
بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه های کتاب استانی، حضور در نمایشگاه های کتاب خارجی و نشر 

و ترویج کتاب در حوزه ادبیات معاصر هسـتند.

 شرح وظایف سازمانی
مؤسسـه به منظـور نیل به هد ف های فـوق الذکر فعالیت های خود را بصـورت ذیل انجام می دهد: 
1.فعالیـت مسـتمر در برگـزاری نمایشـگاه های فرهنگی باالخص نمایشـگاه های کتـاب در داخل و 
خـارج از کشـور 2.صـادرات و واردات کتـاب، مجله، نشـریه، جزوات و کلیه ملزومـات و مواد اولیه 
چاپ و 3.انتشار کتاب شناسایی کتب و جزوات مفید تهیه شده در داخل و خارج و تهیه و توزیع آن 
در داخل و یا خارج چه به زبان اصلی و چه ترجمه به زبان های دیگر 4.چاپ و انتشار کتاب، رساله، 
مجله، نشـریه و جزوات گوناگون در زمینه های فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و... به کلیه 
زبان هـای زنـده دنیـا 5.اقدام بـه هرگونه عملیات مجاز بازرگانی و قبول و تمدید نمایندگی مؤسسـات 
فرهنگـی، انتشـارات و مطبوعاتـی در خـارج و خارج از کشـور و ارائه متقابل نمایندگی به مؤسسـات 
فرهنگی، انتشـاراتی و مطبوعاتی غیر در داخل و خارج از کشـور 6.تأسـیس مراکز و نمایندگی های 
مسـتقل در سـایر کشـورهای جهـان و واگـذاری تصـدی و سرپرسـتی آن ها به مؤسسـات مشـابه و یا 
تصدی آن ها بطور مسـتقیم 7.مشـارکت و سـرمایه گذاری در شرکت ها و مؤسساتی که فعالیت آن ها 
مشابه مؤسسه باشد چه در داخل و چه در خارج از کشور 8.انتشار مجله، روزنامه و هفته نامه و امثال 
آن ها 9.راه اندازی چاپخانه، لیتوگرافی و صحافی فعالیت در زمینه پخش و فروش کتاب 10.مبادرت 
بـه هرگونـه فعالیـت که برای انجام امور فوق الذکر و یا تسـهیل اجرای مقاصد مذکور ضروری باشـد 
11.انجـام طرح هـای تحقیقاتـی و مطالعاتی در زمینه موضوعات مختلف مربـوط به فرهنگ ادبیات، 
هنر، فرهنگ مکتوب و مسـائل کتاب و انتشـارات و مسـائل ادبی و چاپ و نشـر 12.تهیه طرح های 
الزم در زمینه مئوضوعات مختلف مربوط به چاپ و انتشـارات آموزش های فرهنگی و هنری و سـایر 
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مسائل مربوط به آن ها 13.انجام تحقیقات و تهیه طرح هایی در زمینه مکانیزه نمودن و تهیه نرم افزارها 
کامپیوتـری در رابطـه بـا موضوعـات یاد شـده در بندهای فوق 14.راه اندازی و تأسـیس شـرکت های 

تخصصـی در زمینـه هر یک از ظایف مذکـور در این ماده
اعضای هیئت امنای مؤسسه

به ترتیب حروف الفبا : 1. علی اصغر کاراندیش 2- الدن حیدری 3- حسین انتظامی 4- مرتضی 
کاظمی 5- مهدی فیروزان 6- محمود آمزگار 7- مهدی اسماعیلی راد 

 هیئـت مدیـره مؤسسـه : 1. ایـوب دهقانـکار 2. سـید محمـد حسـیین هاشـمی 3. سـعید جاللی 
4.حسـین سـیفی 5- محمـود آمـوزگار 6- قادر آشـنا

 تقویم فعالیت های فرهنگی
   بهار
برگزاری جلسه اجرایی نمایشگاه کتاب تهرا ن با شهرداری تهران۱0 فروردین

حضور ایران در نمایشگاه کتاب بلونیا۱۱ فروردین

حضور ایران درسی چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تونس ۱۷ فروردین

انتصاب احد جلیلی مدیر حراست مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران۱۹ فروردین

تقدیر قادر آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران طی مراسمی از جانبازان شاغل در این مؤسسه .۲۲ فروردین

آغاز به کار سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی۲ اردیبهشت
دیدار قادر آشنا با هیئت چینی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

امضای تفاهم نامه بین ایران و بغداد برای تبادل غرفه در نمایشگاه های کتاب۸ اردیبهشت
آمادگی کشور یونان برای تبادل غرفه با ایران

دیدار حضور ایوانا ددیچ؛ دستیار ویژه وزیر فرهنگ صربستان، مالدن وسکوویچ؛ مشاور ارشد وزیر صربستان، با ۱0 اردیبهشت
امیرمسعود شهرام نیامدیر عامل مؤسسه 

دیدار قادرآشنا و رئیس نمایشگاه کتاب تورین ایتالیا و تأکید بر گسترش همکاری های فرهنگی ایران و ایتالیا۱۹ اردیبهشت

دیدار کارولینا لیال باستر؛ معاون رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای با امیرمسعود شهرام نیا مدیر عامل مؤسسه برای مبادله ۲۱ اردیبهشت
غرفه میان دو نمایشگاه

برگزاری مراسم اختتامیه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور وزیر و معاون اول رئیس جمهور۲۲ اردیبهشت

صدورحکم عضویت خانم الدن حیدری در هیئت امنای مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از سوی وزیر ۴ خرداد
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   تابستان

۱ تیر
حضور ایران در نمایشگاه کتاب سئول 

مشارکت و همکاری مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای شرکت در نخستین هفته قرآنی ایران در حیدرآباد هند. 

دیدار دکتر جوادی معاون امور فرهنگی با مدیران مؤسسه ۳ تیر
معرفی برگزیدگان پنجمین دوره خلق کتاب تصویری دستان۲۱ تیر

دیدار خانم ورونیک پتی، سفیر بلژیک در ایران با قادر آشنا مدیرعامل مؤسسه برای گسترش همکاری های فرهنگی دو ۹ مرداد
کشور.

حضور ایران در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب پکن ۳0 مرداد

۱۳ شهریور
انتصاب  رئیس و اعضای شورای سیاست گذاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران با صدور احکامی از سوی 

وزیر.
حضور ایران در سی ودو مین دوره نمایشگاه کتاب مسکو

۱۵ شهریور
تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و اتحادیه ناشران روسیه جهت گسترش همکاریهای 

نمایشگاهی و بازار کتاب و دیگر ابعاد چاپ و نشر به امضای قادر آشنا مدیر عامل مؤسسه وکنستانتین چنیُیف رئیس 
رئیس اتحادیه ناشران روسیه.

حضور ایران در سی ویکمین دوره نمایشگاه کتاب سوریه در محل کتابخانه ملی اسد در شهر دمشق۲۱ شهریور

۲۵ شهریور

آمادگی اتحادیه ناشران سوریه برای همکاری با نشر ایران در نشست هیثم حافظ، رییس اتحادیه ناشران سوریه، ماهر 
عبدالعظیم، معاون اتحادیه ناشران سوریه، ابوالفضل صالحی نیا، رایزن فرهنگی ایران در دمشق، علی ناظری، رییس 
هیئت مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس، مهدی سهل آبادی نماینده معاونت امور فرهنگی و حسین صفری مدیر 

دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
آغاز ثبت نام ازناشران و کتابفروشی ها برای نمایشگاه های استانی در مهرماه۲۶ شهریور

   پاییز
نحوه مشارکت کتابفروشی ها در نمایشگاه های استانی اعالم شد۳ مهر
نخستین حضور مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب عربی جمهوری آذربایجان ) باکو(۷ مهر

۱۴ مهر
برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در بجنورد

برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان با حضور خانم الدن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع.
برگزاری دومین جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران

۲0 مهر
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب چهارمحال و بختیاری در شهر کرد با حضورالدن حیدری معاون توسعه 

مدیریت و منابع.
برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب لرستان در خرم آباد.

دیدار  قادر آشنا  با یورگن بووس )رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت( در هفتادویکمین دوره نمایشگاه کتاب ۲۴ مهر
فرانکفورت 

۲۹ مهر
برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نماینده مردم تبریز، اسکو 

و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی.
نهایی شدن تفاهم نامه همکاری نمایشگاه های کتاب تهران و بلگراد.

حضور ایران در شصت و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب بلگراد، با حضور نویسنده معاصر، هوشنگ مرادی ۶ آبان
کرمانی در محل دانشکده زبان های خارجی دانشگاه بلگراد.
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۸ آبان
برگزاری دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان مرکزی با حضور اشرف بروجردی، مشاور رئیس جمهور و رئیس 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  و قادرآشنا، مدیرعامل مؤسسه.
برگزاری سومین نمایشگاه کتاب استانی در شهرهای مشهد مقدس.

برگزاری سیصد و نود و چهارمین نمایشگاه کتاب استانی در کیش ۱۵ آبان
نمایشگاه وین

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با حضور مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های ۱۸ آبان
فرهنگی ایران

حضور ایران در نمایشگاه استانبول ۱۹ آبان
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان با حضور محمدمهدی احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی۲0آبان

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن در رشت ۱ آذر
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب و مطبوعات مازندران در ساری.

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی ۳ آذر
ترکیه ششمین »مهمان ویژه« نمایشگاه کتاب تهران شد

۶ آذر
برگزار ی چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ریاست دکتر 

محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی در معاونت امور فرهنگی.
برگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب استانی جنوب کرمان با حضور دکترمحسن جوادی

برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب زنجان با حضور قادر آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

۲۴ آذر
حضور مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک شانگهای در مرکز 

.)sweecc( نمایشگاهی و همایش های جهانی شانگهای
برگزاری چهارصد و دومین نمایشگاه کتاب استانی و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان )گرگان(.

تمدید شدن دهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس تا ۶ دی۳0 آذر
مشارکت مؤسسه نمایشگاه های فرهگی در دهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در محل مصالی نماز جمعه 

بندرعباس. 

   زمستان
برگزاری نمایشگاه کتاب سمنان باحضور دکتر فریدونی مدیرکل دفترمجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی۲ دی 
برگزاری دومین جلسه آموزش سامانه فروش الکترونیکی کتاب با حضور ۲0 ناشر .۵ دی 

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم و سومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان قم  ۱۳ دی 
 برگزاری دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان همدان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان.۱۸ دی 

۲۱ دی ماه
حضور ایران در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی نو.

برگزاری نشست ارزیابی پژوهش های مکتوب در حوزه جبهه مقاومت به مناسبت شهادت سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی.

۲۳ دی
دیدار محمد سلگی )رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات( و جاسم احمد ابوالعینین )رئیس نمایشگاه کتاب 

دوحه( در سی امین دوره نمایشگاه کتاب دوحه با شعار »افال تتفکرون« برای گسترش تبادالت نشر ایران و قطر
حضور ایران در نمایشگاه دوحه 

۲۶ دی
راه اندازی سامانه فروش کتاب )sale.tibf.ir( در راستای نظارت و ساماندهی یارانه اختصاص یافته خرید کتاب 
برگزاری سومین جلسه آموزش سامانه فروش کتاب در ۲ نوبت با حضور ۳۵ ناشر در نوبت اول و ۲۹ ناشر حوزه 

کودک و نوجوان در نوبت دوم. 
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برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان از تاریخ ۳0 دی تا ۵ بهمن ماه.۲۹ دی
انتخاب بانک عامل نمایشگاه کتاب؛ تفاهم نامه همکاری معاونت امور فرهنگی با بانک صادرات ایران امضا شد  ۷ بهمن
برگزاری هفدهمین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان. ۱۹ بهمن
برگزاری  دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان یزد ۲۳ بهمن
تقدیر قادرآشنا از بانوان شاغل در مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در روز والدت حضرت زهرا )س(۲۶ بهمن

۴ اسفند
برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان از ۳ تا ۹ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های 

شهر زاهدان.
حضور ناشران ایران در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط.

نمایش شماری از آثار برگزیده عکاسان ایرانی در مسابقهبین المللی عکس عمان با موضوع "اقرا" )بخوان( در حاشیه ۱۱ اسفند
بیست و پنجنمین نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط 

 مشروح فعالیت ها
مؤسسـه نمایشـگاه های فرهنگـی ایـران در سـال 1398 براسـاس برنامه ریـزی کلی و سیاسـت های 
ابالغی معاونت امور فرهنگی برای برگزاری نمایشـگاه های کتاب اسـتانی تعداد 31 نمایشـگاه را در 

برنامـه خود داشـت کـه موفق به برگـزاری 24 نمایشـگاه از تعداد یاد شـده گردید.
دالیل عدم برگزاری هفت نمایشـگاه کتاب اسـتانی پیش بینی شده مشـکالتی بود که در کشور از 

نظر اجتماعی و بهداشـتی وجود داشـت و با ایام برگزاری این نمایشـگاه ها تقارن پیدا کرد.
نمایشـگاه های کتـاب اسـتانی آذربایجـان غربـی و قزویـن بـه خاطـر بیمـاری کرونا برگزار نشـد و 
نمایشـگاه های کتاب اسـتان های کرمانشاه، ایالم، فارس، اردبیل و البرز و ... به دلیل برگزاری مراسم 
سـوگواری اربعین، نبود منابع مالی در ادارات کل ارشـاد و ... برگزار نشـدند تا مجموع نمایشگاه های 

برگزار شـده با احتسـاب نمایشـگاه متمرکز کتاب کیش به عدد 24 برسـد.
ضمن این که در کنار این نمایشگاه های کتاب استانی، دهمین دوره نمایشگاه کتاب دفاع مقدس 

در بندر عباس نیز برگزار شد.
در بخـش خارجـی از مجموع 17 حضور پیش بینی شـده در نمایشـگاه های خارجی کتاب تعداد 
16 حضور محقق شـد و نمایشـگاه کتاب بغداد که از محور مقاومت و حوزه تمدنی مشـترک برای 
حضور انتخاب شده بود به خاطر رعایت مسائل امنیتی و بهداشتی ملغی اعالم گردید.در انبار کتاب 
نیـز بـه خاطر مسـائل پیش آمـده، بخش توزیع با افت چشـمگیر آماری مواجه شـد زیرا هـم در ورود 

کتاب و هم خروج کتاب از انبار وقفه اساسـی ایجاد شـد.
آنچـه در پـی می آیـد نگاهی اجمالی، آمـاری به برگزاری سـی ودومین دوره نمایشـگاه بین المللی 
کتـاب تهـران، 24 نمایشـگاه کتاب اسـتانی) نمایشـگاه های کتاب اسـتانی ارومیه و قزویـن به خاطر 
پیشگیری از گسترش ویروس کرونا لغو شد(، حضور در 14 نمایشگاه کتاب خارج از کشور، برپایی 
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غرفـه ملـی جمهوری اسـالمی ایران در هفتادویکمین دورۀ نمایشـگاه کتاب فرانکفـورت، همکاری 
در برگزاری دهمین دوره نمایشـگاه کتاب دفاع مقدس در بندرعباس، همکاری در برگزاری بیسـت 
وهفتمیـن دوره نمایشـگاه بین المللـی قـرآن کریم، مشـارکت در برگـزاری هفته قرآنی ایـران در هند و 

توزیع کتاب مؤسسـه در سـال 1398 است.
مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در تاریخ 1369/10/29 تأسیس و در سال 1371 از دل دبیرخانه 
نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران بیرون آمد. هدف اصلی از تأسـیس این مؤسسـه برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، برگزاری نمایشگاه های کتاب در استان ها و نقاط دوردست کشور، برگزاری 
جشنواره های فرهنگی در داخل و خارج و رشد و توسعه کتاب و کتاب خوانی در سطح کشور بوده 
اسـت.. حضـرت آیـت اللـه خامنه ای در بازدید از ششـمین نمایشـگاه بین المللی کتاب تهـران اظهار 
داشتند که نمایشگاه کتاب تهران به استان های کشور نیز برده شود و متعاقب این امر اولین نمایشگاه 
کتاب اسـتانی در سـال 1371 در گیالن برگزار شـد. از آن سـال به بعد این مؤسسه به عنوان دبیرخانه و 
مجری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه های کتاب استانی و نمایشگاه های کتاب خارج 

عمل کرده است.
مؤسسـه نمایشـگاه های فرهنگـی ایـران از سـال 1371 فعالیت هـای خـود را درزمینـه برگـزاری 
نمایشـگاه های اسـتانی کتاب آغاز کرد. این مؤسسه به عنوان بازوی اجرایی معاونت امور فرهنگی در 
طی سـه دهه فعالیت خود با برگزاری 410 دوره نمایشـگاه کتاب در مراکز اسـتان ها و شـهرهای دوم 
و پرمخاطب، 32 دوره نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران، حضور در نمایشـگاه های کتاب خارج از 
کشـور به عنوان نماینده نشـر ایران، برگزاری چندین دوره نمایشـگاه بین المللی قرآن کریم، همکاری 
در برگزاری نمایشـگاه مطبوعات و جشـنواره های موردی دیگر، در حوز ه های متعدد عرصه فرهنگ 

و کتاب مشـغول خدمت رسـانی بوده است .
نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران نمایشـگاه کتابی اسـت که در میانه اردیبهشـت هر سـال برگزار 
می شود. این نمایشگاه، یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در ایران است. نخستین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در سـال ۱۳۶۶ در نمایشـگاه بین المللی تهران )در انتهای بزرگراه چمران( برپا 
شـد و تا سـال ۱۳۸۵ برگزاری آن در همین مکان ادامه یافت. اّما از سـال ۱۳۸۶ نمایشـگاه کتاب در 
مصالی امام خمینی )ره( تهران )در محله عباس آباد( برگزار گردید و در سال ۱۳۹۵ )بیست و نهمین 
دوره( محل برگزاری به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در آزادراه تهران-قم تغییر یافت که به علت 
دوری راه بـا انتقادهـای فراوانی روبرو شـد. در سـال ۱۳۹۷ نمایشـگاه کتاب دومرتبـه به مصالی امام 

خمینی تغییر مکان یافت و در سـال 1398 نیز در همین مکان برگزار شـد.
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جدول 1-7: مقایسه مشخصات سی و یکمین و سی دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه سی و یکم - بهار عنوان
نمایشگاه سی و دوم- بهار ۱۳۹۷۱۳۹۸

۲۲۳0تعداد کشور شرکت کننده
۲,۵۲۶۲,۱۲0تعداد ناشران داخلی
۵۵0۸00تعداد ناشران خارجی

۱0۵,۹0۲۶۵0عنوان کتاب خارجی)التین(
۳۵,۴0۳۱۵0عنوان کتاب خارجی)عرب(

۲0۷,۱۲۹عنوان کتاب داخلی

۳00,000
) ۲۵0,۴۳۹ مربوط به ۴ سال اخیر 
و مابقی عنوانین چاپ شده در 

سال های قبل(
۱۳۵,۸0۵۱۶۳,۶۲۳یارانه های پرداختی نمایشگاه - میلیون ریال
۱۴۶,۹۲۸۱۶۸,۳۳۷هزینه های برگزاری نمایشگاه - میلیون ریال

منابع و درآمدها
وجوه مربوط به غرفه های ریالی بخش داخلی و خارجی- میلیون 

ریال
۲۹,۷۲۶۳۷,۵00

منابع و درآمدها
۱0۶,000۴0,000کمک دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- میلیون ریال

۱,۳00۶00فروش - میلیارد ریال 

   تعداد کشور: 30 کشور به  صورت مستقیم و غیرمستقیم در نمایشگاه حضور داشتند.
   تعداد ناشران داخلی: 2102 ناشر

 تعداد سازمان ها و نهادهای حاضر در نمایشگاه: 14 سازمان و نهاد 
   تعداد ناشران خارجی: 800 ناشر خارجی در قالب 650 ناشر التین و 150 ناشر عرب

   تعداد کتاب های عرضه شـده در بخش ناشـران داخلی: 250439 عنوان کتاب منتشرشده در 4 
سـال اخیر و بیش از 300 هزار عنوان با احتسـاب )کتب منتشرشده در سال های گذشته(

   تعداد کتاب های عرضه شـده خارجی: 137 هزار عنوان کتاب مشـتمل بر 33 هزار عنوان کتاب 
عربـی و 104 هـزار عنـوان به زبان های انگلیسـی، فرانسـه، آلمانی، صربی، روسـی وچینـی در بخش 

بین الملل که بیش از نیمی از این کتاب ها منتشرشـده در 4 سـال اخیر بوده اسـت.
   مبلغ کل تراکنش های انجام شده از طریق پایانه پرداخت الکترونیک )pos: 123 میلیارد و 890 

میلیون تومان )افزایش 34.4 درصدی نسبت به سال گذشته(
   شـعار نمایشـگاه: خوانـدن توانسـتن بـود. مهمـان ویژه: کشـور چین )حضـور 94 ناشـر و 150 

هنرمنـد، نویسـنده و تصویرگـر و ارائـه 4 هزار عنـوان کتاب(
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مهم ترین ویژگی های نمایشگاه کتاب در این دوره: ایجاد امکانات مناسب برای سهولت دسترسی 
مخاطبان و ناشـران، واگذاری امور اجرایی نمایشـگاه به تشـکل های نشـر، توسعه فضای نمایشگاهی 
و افزایش فضای مسـقف )تنها بخش ناشـران دانشگاهی زیر چادر برگزار شـد(، افزایش 50 درصدی 
تسهیالت و توسعه آن در میان اقشار مختلف به منظور توسعه عدالت فرهنگی )بن کتاب دانشجویان، 
طـالب، یارانـه خریـد کتاب بـه اهل قلم، بن کتاب اسـاتید و هیئت هـای علمی(، راه اندازی سیسـتم 

متمرکز فروش بـرای فروش کتاب باقیمت ارز نیمایی، 
فعالیت های ترویجی و فرهنگی نمایشـگاه کتاب: ،سـالن کارنامه نشر و نمایش آماری نشر کتاب 
در جمهوری اسـالمی ایران، سـالن های سـرای اهل قلم برای برگزاری نشسـت های علمی و فرهنگی 
و تکریـم اهالـی قلـم، سـالن ملل، غرفه کشـورها و اختصاص فضایـی به پایتخت کتاب ایـران )یزد(، 
قرارگرفتـن برنامه هـای مقاومـت به عنـوان برنامه های محوری نمایشـگاه و برگزاری جشـن مقاومت و 
تقدیر از شـش خانواده شـهدای مقاومت و رونمایی از پوسـتر جایزه جهانی فلسـطین، نمایش تابلو و 
اجرای برنامه های مختلف در خصوص بیانیه گام دوم انقالب، توجه ویژه به سیل و اجرای برنامه های 
مختلف جهت نمایش اتحاد و همدلی مردم در مقابله با این بحران و جمع آوری کمک های فرهنگی 
و به خصوص جمع آوری کتاب برای کودکان سیل زده، نمایش تابلوهایی در حمایت از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، برگزاری حدود 400 نشست و فعالیت با موضوعات مختلف فرهنگی و تخصصی

کشـور  از  خبرنـگار  حضـور 12  خبرنـگار،  فعالیـت 1200  نمایشـگاه:  رسـانه ای  فعالیت هـای 
چیـن جهـت پوشـش حضـور این کشـور به عنـوان مهمان ویـژه، برقـراری 2 هـزار دقیقه ارتبـاط زنده 
تلویزیونـی بـا شـبکه های مختلف تلویزیون و حـدود 2 هزار دقیقـه ارتباط زنده رادیویـی، تعداد اخبار 
و گزارش هـای تولیدشـده در سـتاد خبـری در طـول روزهـای نمایشـگاه: 500 عنوان خبـر و گزارش 
و بیـش از 10 هـزار خبـر توسـط رسـانه های مختلـف از نمایشـگاه مخابـره و منتشـر شد.نمایشـگاه 
امسـال هـم مثـل هر سـال برگـزار شـد؛ اما بـا فرازوفرودهـای مختص خـودش کـه بی تأثیـر از روزگار 
سـخت معیشـتی و اقتصـادی ایـن روزهـای کشـور نبـود؛ امـا بـا این حـال، بـاز هم فرهنگ دوسـتان 
وفرهنگ پـروران اجـازه ندادنـد کتـاب و کتـاب خوانـی در پیـچ وخم هـای این مشـکالت فراموش 
شـود. ایـن نمایشـگاه چهـار ویژگی مثبت داشـت. نخسـت وسـعت آن اسـت. دومین ویژگـی آن را 
می شـود کثرت ناشـران شـرکت کننده در نمایشگاه دانسـت. فروش باالی کتاب سومین ویژگی این 
 رویداد فرهنگی است و از کثرت مراجعان می شود به عنوان چهارمین ویژگی این نمایشگاه نام برد. 

بارزتریـن ویژگـی نمایشـگاه امسـال شفاف  سـازی درآمدهـا به طـوری که هیـچ کاری در نمایشـگاه 
امسـال بـدون مزایـده، مناقصه و اسـتعالم انجام نشـد، هماهنگی بسـیار خـوب بین وزارت، مؤسسـۀ 
نمایشـگاه های فرهنگـی ایـران و صنـف ناشـران، جهت گیـری صرفه جویانه در مسـائل مالـی و نیز 
چابک  سـازی تشکیالت برگزارکنندۀ نمایشگاه، فروش باال، رشد هفت درصدی تعداد تراکنش های 
مالی نمایشگاه کتاب امسـال نسـبت بـه سـال قبل، طراحـی نرم افزار جدیدی دسـتگاه پی سـی پوز، 
کاهـش عوامـل اجرایـی از 1350 نفـر در سـال گذشـته، بـه 904 نفر، عـدم توزیع بن، حذف انتشـار 
بولتن کمیته ها، اولویت دهی در خصوص سیاسـت خارجی به کشـور های محور مقاومت، همسـایه 
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و مسـلمانان بودند و از نقاط ضعف نمایشـگاه می توان به عدم بازنگری آیین نامه ها از جمله آیین نامۀ 
تخلفات، تأخیر در فعال شدن دستگاه های پوز در نخستین روز نمایشگاه بانک عامل و واطالع رسانی 

اشـاره کـرد.) تلخیص از مصاحبه دکتر آشـنا با خبرگـزاری کتاب(
جدول 2-7:  مقایسه صورت وضعیت توزیع بن در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شرح
نمایشگاه سی و دونمایشگاه سی و یک

مبلغ یارانهتعداد
 )مییلیون ریال(

مبلغ بن کارت
مبلغ یارانهتعداد)میلیون ریال(

 )مییلیون ریال(
مبلغ بن کارت
)میلیون ریال(

۱۴۴,0۳۸۵۷,۸۲0۱۴۴,۵۴۹۱۲۹,۶۷۹۷۷,۸0۷۱۹۴,۵۱۹دانشجویان و طالب
اساتید و هیئت 
۷0۱۵۲۶۱,۷۵۳۳,00۱۶,00۲۱۲,00۴اعضای علمی

۸,۸0۸۲۴,۹۵0۲۴,۹۵0۱۲,۸۹۲۲۷,۹۹۸۲۷,۹۹۸اهل قلم
۴۷۳۴۱,۵0۱۲0۸,۹۳۲۳۵۵۵۲,0۸0۲۸0,۷۳۳سازمان ها و مؤسسات

۱۵۴,0۲0۱۲۴,۷۹۷۳۸0,۱۸۳۱۴۵,۹۲۷۱۶۳,۸۸۸۵۱۵,۲۵۳جمع
 جدول 3-7: مقایسه صورت وضعیت هزینه های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران                                              ) میلیون ریال(

نمایشگاه سی و دو نمایشگاه سی و یک
شرح کمیته بخش یا 

فعالیت ردیف
جمع هزینه های 

اتحادیه
هزینه های 

مؤسسه جمع هزینه های 
اتحادیه

هزینه های 
مؤسسه

۴۸,000 ۴۸,000 ۳۷,۵00 ۳۷,۵00 هزینه زیر ساخت مصالی 
امام خمینی ) ره(

اجرایی رفاهی ۱
۲۵,۵۷۲ ۹,۳۲۱ ۱۶,۲۵۱ ۳۷,۹۶0 ۱۱,۷۷۵ ۲۵,۱۲۶

طراحی نقشه، جانمایی، 
غرفه بندی، ساخت 

سالن های نمایشگاهی و 
زیرساخت ) شامل صوت، 
برق، مخابرات، کارتخوان 
و دیتا ( هزینه نیروی انسانی 
کمیته اجرایی- رفاهی و 

امانات و سازمان ها و نهادها 
و هزینه های تنخواه

۳۴,۷۱۲ ۵,000 ۲۹,۷۱۲ ۲۷,۵۶۸ ۵,000 ۲۲,۵۶۸

هزینه پشتیبانی شامل نیروی 
انسانی،آماده  سازی، اقالم 
مصرفی، اجاره تجهیزات 

وخودرو، حمل ونقل، غذا 
و پذیرایی

پشتیبانی ۲

۵,۷۹۵ ۵,۷۹۵ ۶,0۹۵ ۶,0۹۵
کمیته حراست نیروی 

انسانی و تجهیزات ودوربین 
مداربسته

حراست ۳



ران
ی ای

هنگ
ی فر

ها
گاه 

یش
نما

سه 
ؤس

م

310

ادامه جدول 3-7: مقایسه صورت وضعیت هزینه های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران                                 ) میلیون ریال(
نمایشگاه سی و دو نمایشگاه سی و یک

شرح کمیته بخش یا 
فعالیت ردیف

جمع هزینه های 
اتحادیه

هزینه های 
مؤسسه جمع هزینه های 

اتحادیه
هزینه های 

مؤسسه

۲,0۴۶ ۲,0۴۶ ۳,۷۷0 ۳,۷۷0 اطالع رسانی شامل نیروی 
انسانی وهزینه های تنخواه اطالع رسانی ۵

۶,۱۳۵ ۶,۱۳۵ ۸,0۵۵

۵,۳۴۳

کمیته روابط عمومی 
شامل نیروی انسانی
مستند سازی مراسم 

افتتاحیه و اختتامیه تیزر 

روابط 
عمومی

۶

۲,۷۱۲

شامل نیروی انسانی، بن 
خبرنگاران، تدوینویژه نامه 

و پوشش شبکه های
مختلف صداوسیما

ستاد خبری

۱,۸۳۲

۷۷0

۳,۲۹۳ ۳,۲۹۳

شامل هزینه های گمرکی، 
اجرا و حق الزحمه نیروی 

انسانی

ناشران 
خارجی

۷
۱,0۶۲ هزینه و عوارض گمرکی، 

ترخیص، نیروی انسانی گمرک

۱,۷0۸ ۱,۷0۸ ۴,۸۳۸ ۴,۸۳۸

شامل نیروی انسانی 
بخش های سرای 

ملل،کشورها و بازار 
جهانی، میهمان ویژه و 

بورسیه نمایشگاه

امور بین 
الملل

۶۳۳ ۶۳۳ ۲,۱0۷ ۲,۱0۷
شامل نیروی انسانی، 

مستند سازی، ناشر سال و 
غرفه برتر

ناشران داخلی ۸
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ادامه جدول 3-7: مقایسه صورت وضعیت هزینه های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران                                 ) میلیون ریال(
نمایشگاه سی و دو نمایشگاه سی و یک

شرح کمیته بخش یا 
فعالیت ردیف

جمع هزینه های 
اتحادیه

هزینه های 
مؤسسه جمع هزینه های 

اتحادیه
هزینه های 

مؤسسه

۴,۳۶۳ ۴,۳۶۳ ۴,۳۶۳ ۴,۳۶۳
برگزاری بخش عمومی - 
اتحادیه شرکت های تعاونی 

ناشران اشنا

تشکل های 
نشر ۹

۱,۳۴۸ ۱,۳۴۸ ۱,۳۴۸ ۱,۳۴۸ برگزاری بخش دانشگاهی- 
انجمن ناشران دانشگاهی

۱,۳۴۸ ۱,۳۴۸ ۱,۳۴۸ ۱,۳۴۸
برگزاری بخش کودک 

ونوجوان- انجمن کودک 
و نوجوان

۸۹۸ ۸۹۸ ۸۹۸ ۸۹۸ برگزاری بخش اموزشی- 
انجمن ناشران آموزشی

۸۹۱ ۸۹۱ ۸00 ۸00 برگزاری بخش خارجی- 
انجمن ناشرانبین المللی

۲,۱۸0 ۲,۲00 ۲,۲00 اتحادیه ناشران تهران

۴00 ۴00 ۱۵۹ ۱۵۹
اتحادیه ناشران تهران- مابه 
التفاوت مالیات بر ارزش 

افزوده و سایر

۱,۴۴۴ ۱,۴۴۴ ۶۳0 ۶۳0 شامل نیروی انسانی و 
هزینه های تنخواه مالی ۱0

۵۳۳ ۵۳۳ ۷۷۴ ۷۷۴ فضای مجازی و سایت 
نمایشگاه

سایت و 
فضای مجازی ۱۱

۸۳0 ۸۳0 ۱,0۳۸ ۱0۳۸
کارگروه نظارت بر نشر 

داخلی شامل نیروی انسانی 
و هزینه های تنخواه

شورای نظارت ۱۲

۷۱۴ ۷۱۴ ۶۱۹ ۶۱۹
کارگروه نظارت بر نشر بین 
الملل شامل نیروی انسانی و 

هزینه های تنخواه

۴۹۴ ۴۹۴ ۴۳۸ ۴۳۸
کارگروه نظارت اجرایی- 

مالی شامل نیروی انسانی و 
هزینه های تنخواه

۴۱۶ ۴۱۶

کارگروه نظارت بر 
فعالیت های فرهنگی و 

جنبی شامل نیروی انسانی 
و تنخواه
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ادامه جدول 3-7: مقایسه صورت وضعیت هزینه های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران                                 ) میلیون ریال(
نمایشگاه سی و دو نمایشگاه سی و یک

شرح کمیته بخش یا 
فعالیت ردیف

جمع هزینه های 
اتحادیه

هزینه های 
مؤسسه جمع هزینه های 

اتحادیه
هزینه های 

مؤسسه

۶۴0 ۶۴0 رسانه های دیجیتال و استار 
اپ های فرهنگی ۱۳

۱۶,۹۷۷ ۱۶,۹۷۷ ۱۱,۸۶۱ ۱۱,۸۶۱

نیروی انسانی سایر بخش ها 
اعم از هیئت های رسیدگی 
به تخلفات، اداری، بازرسی 

و رسیدگی به شکایات، 
امربه معروف و نهی از 

منکر، حوزه ریاست و قائم 
مقام، مدیران، استان شناسی 

و حق الزحمه جلسات

سایرکمیته ها 
، بخش ها و 

فعالیت ها
۱۴

۱,۱00 ۱,۱00 فعالیت های جنبی نمایشگاه فعالیت های 
جنبی ۱۵

۱,0۸۹ ۱,0۸۹ ۷۳0 ۷۳0 بیمه نمایشگاه بیمه نمایشگاه  ۱۶

۱,۵۲۱ ۱,۵۲۱

شامل نیروی انسانی، 
هدایای ناشران نمونه و غرفه 

برتر و تقدیر از سازمان ها 
و نهاده

تشریفات ۱۷
۱,۱۶0 ۱,۱۶0 سامانه فروش متمرکز و 

کنترل فیزیکی بخش یارانه

۱۱,00۸ ۱۱,00۸ بن کارت خرید کتاب به 
سازمان ها و نهاد ها و هدایا

۱۶۷,۹۳۴ ۲۵,۷۴۹ ۱۴۲,۱۸۵ ۱۷۸,۸0۹ ۲۷,0۹۱ ۱۵0,۶۵۹ جمع هزینه ها
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دربخش جنبی نمایشگاه برنامه هایی ازقبیل سخنرانی و میزگردهای تخصصی، نشست های بحث 
و تبادل نظر صاحب نظران و پدیدآورندگان، روز فرهنگی شهرسـتان های اسـتان، جشـن امضاء کتاب 
با حضورنویسنده کتاب، برگزاری کارگاه هایی با موضوع کتاب و کتاب خوانی، بزرگداشت شاعران 
و اصحـاب قلـم، کارگاه شـعروطنز، تقدیر از مؤلفین اسـتان، نشسـت های تخصصی کتـاب و کتاب 
خوانـی، کارگاه های آموزشـی قصه و داسـتان، شـب شـعر، ایسـتگاه نقاشـی و سـرگرمی کـودکان و 

نوجوانان، برگزاری مسـابقه داسـتان کوتاه، برگزارمی شود.
جدول 4-7: فهرست نمایشگاه های کتاب استانی برگزار شده - سال1398

استانردیف
عنوان کتاب عرضه شده

تعدادغرفه

تعداد ناشر شرکت 
تعدادکتابفروشی های کننده

مشارکت داده شده

هزینه 
برگزاری 
)میلیون 

ریال(

فروش 
)میلیون 

ریال(

یارانه پرداخت 
شده )میلیون 

ریال(
بازدیدکننده

خارجیداخلیالتینعربیفارسی

۱
آذربایجان 

شرقی
۱۱۳,۴۱۸۲0,۹00۷۲0۶۲۸-۴۱,۳۵۶۱۲۸,000۱۸,000-

۲
آذربایجان 

غربی
-----------

-----------اردبیل۳
 ۶۱,۳۵۳۴۶,000۱۳,000 ۴00۴۶۱  ۹۷,۱۵۲اصفهان۴
-----------ایالم۵
-----------بوشهر۶
-----------تهران۷

۸
جنوب 
کرمان

۳۸,۵۶0--۱۲0۱۷۲-۵۱,۳۵۳۸,۹00۳,000-

۹
چهارمحال 
و بختیاری

۶۹,۸۲۹--۲0۶۳۳۲-۵۱,۳۸۶۲۴,۸00۸,000-

۱0
خراسان 
جنوبی

۷0,۲۶0 -۲۵0۲0۲-۴۱,۲۳۵۱۳,۸00۵,۵00-

۱۱
خراسان 
رضوی

۲00,000۲0,000۵00۷۳0-۶۲,۲۵۸۷۱,000۱۱,000-

۱۲
خراسان 
شمالی

۵۴,۷۵۳  ۱۷۶۲۵۱-۸۱,۱۸۶۱۲,000۵,۵00-

-۱,۴۵۶۲۴,۵00۸,000--۳۲0۴0۹-۸۸,۲۷۴۴,۷00خوزستان۱۳

-۵۱,0۹۴۱0,۵00۴,000-۲۲0۲۸0  ۶۴,۹۸۳زنجان۱۴

-۴۱,۳0۳۶,۱۱0۳,۵00-۱۲0۱۶۳  ۶۲,۳۶۷سمنان۱۵

۱۶
سیستان و 
بلوچستان

۷۷,۳۷0--۲۱۲۲۶۷-۴۱,۷۸۵۲۱,000۱0,000-

-----------فارس۱۷
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ادامه جدول 4-7: فهرست نمایشگاه های کتاب استانی برگزار شده - سال1398

استانردیف
عنوان کتاب عرضه شده

تعدادغرفه

تعداد ناشر شرکت 
تعدادکتابفروشی های کننده

مشارکت داده شده

هزینه 
برگزاری 
)میلیون 

ریال(

فروش 
)میلیون 

ریال(

یارانه پرداخت 
شده )میلیون 

ریال(
بازدیدکننده

خارجیداخلیالتینعربیفارسی

-----------قزوین۱۸

-۲۱,۴۵۴۱۲,000۵,000-۲۴0۳۴۱--۸۷,۷۳۸قم۱۹

 ۸۱,۳۵۳۲۱,000۶,000-۲۱۸۳۷۳  ۸0,۸۳۷کردستان۲0

-۷۱,۳۳۵۲۴,000۷,000-۸۵,۶۸۵۱۱,۲00۲۸۵۴۸۱کرمان۲۱

-----------کرمانشاه۲۲

۲۳
کهگیلویه 

و 
بویراحمد

۶۵,۵۷۹  ۱۲۹۱۶۴-۴۱,۴۴0۸,۹00۳,۵00-

-۹۱,۱۲۵۲۵,000۸,000-۲۵۹۴۷۳  ۷۴,۸۹0گلستان۲۴

-۱۶۱,۳۵۴۲۵,000۸,000-۲0۳۴0۲  ۷۶,۵۲0گیالن۲۵

-۶۱,۳۵۳۹,۸۲0۴,۵00-۱۹0۲۶۱  ۵۷,۶00لرستان۲۶
-۱,۵۵۷۱0,000۶,000--۶۱,۸۹0۱۲,000۲۲0۴۳۵مازندران۲۷
-۶۱,۱۲۵۱۲,۵00۵,000-۱۳۸۱۷۲  ۵۹,۵00مرکزی۲۸
 ۱,۳۵۶۱۶,000۱0,000  ۲۸۱   ۱۳,۸00کیش۲۹
-۴۱,۴۸۵۲۴,000۷,000-۴۵0۵۳۴--۱۱0,۸۱۳هرمزگان۳0
-۲۱,۴۵۴۷,۴00۳,000-۱۷۷۲۵0--۵۲,۹0۷همدان۳۱
-۱,۳۵۳۲۴,000۱۱,000--۲۵۵۳۱۵--۷0,۶۶۸یزد۳۲
-----------البرز۳۳

-۱۱۵۳۳,۵0۹۵۸۶,۲۳0۱۷۳,۵00-۱,۸۳۵,۳۹۳۶۸,۸00۶,00۸۸,۳۷۷جمع

جدول 5-7: مقایسه نمایشگاه های کتاب استانی برگزار شده 
۱۳۹۷۱۳۹۸شاخصعناوین اهداف کمیعنوان برنامه

حمایت از توزیع و مصرف کتاب در کشور

۲۸۳۳عددتعداد نمایشگاه های استانی
-۱۶۸,۶۶۹مترمربعمساحت نمایشگاهی

۱0,۶۴۴۸,۳۷۷تعدادمشارکت ناشران
۱,۸۵۴,۱۳۵۱,۸۳۵,۳۹۳جلدتعداد عناوین

۱۹۳,۸00۱۷۳,۵00میلیون تومانمیزان بن اعطایی
۱۸,۵۴۱,۳۵0جلدتعداد مجلدات

۷,۴0۵۶,00۸عددتعداد غرفه

-۶۹,۶۴۵مترمربعمتراژ غرفه
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جدول 6-7: برنامه های جنبی اجرا شده به تفکیک استان - سال 1398

عنوان برنامه های جنبیاستانردیف
تعداد 

برنامه های 
جنبی

آذربایجان ۱
شرقی

نقد و بررسی کتاب حسین )ع( از زبان حسین )ع(، نشست با عنوان »ضرورت های ادبیات کودک 
و نوجوان امروز«، نشست با عنوان تحول شخصیت در ادبیات کودک، نشست با عنوان شناخت 
شخصیت های داستانی کودکان، نشست با عنوان چگونه کودکان به مطالعه عالقه مند می شوند، 

کارگاه آموزشی داستان نویسی )برای کودکان و نوجوانان(، نشست با عنوان کودک و انتخاب کتاب، 
بررسی مشکالت و توانمندی های باشگاه کتاب کودک و نوجوان، کارآفرینی در عرصه فرهنگ و 
هنر، نقد و بررسی کتاب سال های پرآشوب آذربایجان، کارگاه آموزشی تجاری  سازی محصوالت 

فرهنگی و هنری، نشست تخصصی آسیب شناسی حوزه کتاب و کتاب خوانی و نشر، نشست 
شاعران آئینی استان، کارگاه آموزشی سوژه یابی برای نمایش نامه و داستان نویسی، شب شعر و خاطره 

و رونمایی از کتاب خاطرات آزاده دوران دفاع مقدس محمدرضا درخشانی، رونمایی از کتاب 
پیام جمعه خطبه های نماز جمعه تبریز در سال ۱۳۹۶، پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگ و هنر، 

گاه  سازی در  راهبردهای مطالعه و یادگیری، نشست تخصصی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی، آ
خصوص مواد اعتیادآور و صدمات آن، نشست تخصصی مدیریت آسیب های اجتماعی و نشست 
تخصصی آسیب های فضای مجازی،  نشست تخصصی چالش ها و راهکارهای ترغیب به استفاده 
از کاالهای ایرانی)محصوالت فرهنگی(، برگزاری ایستگاه های )قصه گویی، کاریکاتور، انیمیشن، 

داستان نویسی و ایستگاه نقاشی برای کودکان و نوجوانان( و نیز برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع 
محرم، نماز و نیایش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

۲۳

آذربایجان ۲
--غربی

--اردبیل۳

اصفهان۴
برگزاری نشست های تخصصی با محوریت کتاب و کتاب خوانی، رونمایی از تازه های نشر، مراسم 
تقدیر و تشکر از دست اندرکاران حوزه کتاب، ایستگاه نقاشی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان، 

نشست های تخصصی در حوزه سبک زندگی و آسیب های اجتماعی، شب شعر.
۶

--ایالم۵
--بوشهر۶
--تهران۷

جنوب ۸
کرمان

رونمایی کتاب »زندگی از منظر سند و داللت« احمد رئیسی سرحدی، شب فرهنگی منوجان و 
رودبار جنوب ، نشست تخصصی باستان شناسی، حوزه هلیل و گردشگری پایدار، کمدی و استند 

آپ کتاب، تجلیل از خانواده های شهدای منتسب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان، برگزاری نشست های سبک زندگی ایرانی اسالمی، ایستگاه نذر کتاب، اجرای برنامه کودک 
و نوجوان، نشست تخصصی شاعران جنوب کرمان، اجرای تئاتر خیابانی بها دادن به کتاب، رونمایی 

از مجموعه داستان های باغ پنج انگشت، اجرای گروه کودک خاله مژگان، اجرای تئاتر خیابانی 
آن ۴۹۵ نفر، نشست تخصصی سبک زندگی با موضوع غذای سالم، اجرای تئاتر خیابانی کتاب 

کتاب است،رونمایی از تازه های نشر فرهنگ عامه، اجرای تئاتر خیابانی - اگر نجمه نه می گفت- 
، شب فرهنگی و هنری عنبرآباد، کهنوج و فاریاب، نشست آسیب های اجتماعی توسط پلیس 
فتا، همایش گفتمان کنترل خشم ، اجرای گروه سرود شهید پایدار کانون فرهنگی هنری والیت

۲۲
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ادامه جدول 6-7: برنامه های جنبی اجرا شده به تفکیک استان - سال 1398

عنوان برنامه های جنبیاستانردیف
تعداد 

برنامه های 
جنبی

چهارمحال ۹
و بختیاری

کارگاه داستان نویسی، کارگاه آموزش طراحی، کارگاه آموزشی حضور هوشمندانه در فضای 
مجازی، کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی، عصر داستان نویسندگان استان، کارگاه خوشنویسی، 

رونمایی و جشن امضاء، عصر شعر جای پای جابر)ویژه اربعین(، حافظ خوانی، کارگاه آموزشی 
سواد بازی های رایانه ای، عناصر مشخص داستان و فیلمنامه در دفاع مقدس، کارگاه آموزشی مشاوره 

تربیت فرزند، نقاشی خالق، خوانش کتاب، شعر عمان، قصه گویی.

۱۶

خراسان ۱0
جنوبی

شب فرهنگی با حضور دکتر شاطری، تجلیل از دست اندر کاران فصلنامه علمی، فرهنگی، 
اجتماعی استان و رونمایی از کتاب مفاخر استان، شب فرهنگی فردوس، شب فرهنگی قاین، 

رونمایی از کتاب های گویش نامه محلی.
۵

خراسان ۱۱
رضوی

نشست » نقش کتاب در تمدن  سازی«، رونمایی از کتاب "متولیان و نایب التولیه"، نکوداشت 
استاد محمد نیک شاعر پیشکسوت خراسانی، نقد دیوان اشعار جودی عنبرانی، شب های فرهنگی 
)قوچان، تربت حیدریه و طرقبه - شاندیز(، رونمایی از کتاب "ما افسانه نبودیم"، رونمایی از کتاب 

»نیلوفرانه مهر«، نشست تخصصی مهارت انتخاب "کتاب ناب" برای کودکان،

۸

خراسان ۱۲
شمالی

کارگاه ادبی، چرا کتاب می خوانیم، چرا نمی خوانیم )استاد سیدی زاده(، روایت خوانی کتاب چشم 
تنگ ) نوید محمدی(، رونمایی از کتاب انتشارات دانشگاه بجنورد، کارگاه نمایش خالق)کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، شب شعر جوان، کارگاه داستان نویسی ) خانم درتومیان، 
خانم اسدی(، قصه گویی خالق) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، رونمایی از تازه های 

نشر) جمعی از مؤلفان استان خراسان رضوی و شمالی(، کارگاه اوریگامی کاغذ و تا)کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان(، نشست تخصصی با موضوع کتاب خوانی در ایران و جهان) دانشگاه 
علمی کاربردی(، نشست تخصصی تصویر  سازی کتاب کودک)کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان(، نشست تخصصی آسیب های فضای مجازی) معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان(

۱۳

--خوزستان۱۳

زنجان۱۴

برگزاری نشست عصر شعر و ترانه، نشست کتابخوان و معرفی کتاب، رونمایی از ۳ عنوان کتاب 
شعر و داستان، شعر اخشامی، نقد کتاب سمفونی مردگان، مقابله با ترویج سبک زندگی غربی با 
محوریت گام دوم انقالب، نقد کتاب معلم، رونمایی از سه عنوان کتاب شعر و داستان، ) خوش 
بحال او، دالیت، جیغ های صورتی(، شنبه های کتاب، کارگاه آموزشی تایپو گرافی بر روی جلد 
کتاب، احزاب و حضور حداکثری مردم در انتخابات، قصه گویی و قصه خوانی برای کودکان، 
مسابقه نقاشی با موضوع کتاب، رنگ آمیزی و نقاشی توسط کودکان، کارگاه داستان خوانی با 

صدای بلند ویژه کودکان.

۱۵

سمنان۱۵

اجرای نمایش "سوتفاهم"، اجرای برنامه شاهنامه خوانی و حافظ خوانی، کارگاه نقاشی و قصه 
گویی، اجرای برنامه شاهنامه خوانی، رونمایی از دو عنوان کتاب، اجرای برنامه سیاه بازی، برگزاری 
نشست تبیینی خبری ذیل شورای اطالع رسانی با موضوع آنفالنزا و قرص های خبرساز، خوشنویسی 
با موضوع کتاب، اجرای برنامه های شاد ویژه کودکان، اجرای ویژه برنامه شب یلدا برای کودکان و 

نوجوانان، اجرای برنامه های قرآنی، اجرای نمایش "معرکه"، برپایی نشست مثنوی خوانی.

۱۳

سیستان و ۱۶
--بلوچستان

--فارس۱۷
--قزوین۱۸
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ادامه جدول 6-7: برنامه های جنبی اجرا شده به تفکیک استان - سال 1398

عنوان برنامه های جنبیاستانردیف
تعداد 

برنامه های 
جنبی

نشست های تخصصی بررسی چالش ها در تولید کتاب و ارائه تجربیات، نشست ادبی، نشست  قم۱۹
۳تخصصی کتاب کودک و نوجوان با موضوع »آثار مثبت و فوائد نقد کتاب«.

کردستان۲0

 نشست تخصصی چالش ها و راهکارهای ترغیب به استفاده از کاالهای ایرانی، کارگاه آموزشی 
نگارش داستان کوتاه ویژه کودک و نوجوان، کارگاه نقاشی کودک و نوجوان، همایش ادبیات 
آیینی و فرهنگ پایداری، نشست نقش جوان و رسانه در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، 

نشست شاهنامه خوانی ویژه کودک و نوجوان، نشست علمی کردستان، مدیریت دانش و کتاب، 
رونمایی از کتاب، نشست علمی کردستان، دین و الهیئت و کتاب، نشست علمی کردستان، 

کودک و نوجوان و کتاب، نشست علمی داستان معاصر کردی و نشست علمی کردستان و هنر 
و معماری در آیینه ی کتاب.

۱۲

کرمان۲۱

مراسم عصر شعر، رونمایی از کتاب »شهسوار«، نشست»ادبیات داستانی«، ویژه برنامه فرهنگی 
شهرستان شهربابک، نشست تخصصی شورای کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

ویژه برنامه های فرهنگی شهرستان بم، نشست جریان شناسی ادبیات کرمان، رونمایی و جشن 
امضا کتاب »پرواز در پیله«، ویژه برنامه های فرهنگی شهرستان بردسیر، نشست آسیب شناسی 

شعر معاصر استان.

۱0

--کرمانشاه۲۲

کهگیلویه ۲۳
و بویراحمد

برگزاری نشست های نقد و بررسی کتاب، رونمایی از تازه های نشر استان، نشست شاهنامه شناسی و 
شعر آیینی، نشست تخصصی بررسی جایگاه ادبیات معاصر در ایران، نشست آسیب شناسی وضعیت 
کتاب و نشر استان، نشست جایگاه مطالعه در سبک زندگی و نقش آن در تأمین امنیت اجتماعی و 

نشست روایت دفاع مقدس از نگاه نویسندگان.

۷

گلستان۲۴

امضا تفاهم نامه همکاری سازمان دانش آموزی گلستان و اداره کل کتابخانه های گلستان،نشستی 
با عنوان )تاثیر شگرف مدیریت خردمندانه بر جامعه(،کارگاه اصالح الگوی مصرف با محوریت 

گام دوم انقالب،حضور آموزشگاه ها و انجمن های هنری گلستان،برگزاری کارگاه نقش اخالق در 
فعالیت های فردی واجتماعی،نشست کتابخوان اهل قلم،مسابقه کتاب خوانی،اجرای نقالی،کارگاه 

آموزشی با موضوع شعر ایثار و شهادت،کارگاه عصر شعر، کارگاه توانمندی خانواده با تاکید بر 
حمایت از زنان،نشست کتاب فصل،رونمایی  از ۴0 عنوان کتاب در برنامه کتاب فصل،نشست 

بیانیه گام دوم انقالب،برگزاری کارگاه خوشنویسی،برپایی چهارمین نشست کتاب خوان با معرفی 
سه کتاب،امضا تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فنی حرفه ای و کتابخانه های عمومی گلستان،امضا 
تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و اداره کل کتابخانه های عمومی 

استان،برپایی غرفه هنرمندان هنرهای تجسمی، اجرای نمایش »قهرمان کیست«، اجرای گروه 
نمایشی »نقاب«

۱۸
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ادامه جدول 6-7: برنامه های جنبی اجرا شده به تفکیک استان - سال 1398

عنوان برنامه های جنبیاستانردیف
تعداد 

برنامه های 
جنبی

گیالن۲۵

کارگاه نقش رسانه در تحقیق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی )سخنران دکتر نریمان مدیرکل اسناد 
وانتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور(، شعر خوانی ) انجمن شعر رشت(، نشست تخصصی 

با موضوع ارتباط نشر دانشگاهی با صنعت چاپ )سخنران دکتر عموزاده عضو هیئت علمی دانشگاه 
گیالن، دکتر زمینی رییس چاپخانه های استان(، نمایشنامه خوانی با محوریت جوانان )اداره کل 

کتابخانه های گیالن(، کارگاه واسپاری نشریات و کتاب ) سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیالن(، 
نشست تاثیر خانواده در افزایش فرهنگ کتاب خوانی ) سخنران مصطفی شریعتی(، تصویرگری 

دیجیتال )خانه پویانمایی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی(، طرح اهدا دانایی با محوریت اهدا کتاب به 
مناطق محروم ) گروه نیکوکاری پردیس(، نقد و بررسی کتاب ) سازمان اسناد کتابخانه ملی گیالن(، 

عصر شعر مهمان ویژه دکتر محمد مهدی سیار ) کانون ادبی قلم(.

۱۱

لرستان۲۶

رونمایی از کتاب »گنجینه آب«، نویسندگان: دکتر رضا میرزایی، دکتر عطا حسن پور مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای لرستان، برگزاری نشست با موضوع آسیب شناسی فرهنگ عمومی استان 
توسط ناصر دولتشاه، مراسم قصه گویی برای کودکان توسط نوجوان هم استانی، اجرای حماسه 
خوانی مذهبی) حیدرنامه(توسط حشمت الله کیازند، نشست ویژه بانوان هنرمند، تجلیل از عزت 
جعفری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کوهدشت و داریوش جعفری به عنوان فعال حوزه 
کتاب و کتاب خوانی، رونمایی از کتاب های نویسندگان استان0 انتشارات شاپورخواست(، نشست 
انجمن جامعه شناسی ) دکتر اسماعیل زاده(، نشست بررسی تطبیقی ادبیات پایداری ایران و آلمان 
توسط محمد تقی عزیزیان، رونمایی از تازه های نشر استان)انتشارات اردیبهشت جانان( ۲0 عنوان.

۱0

مازندران۲۷

رونمایی از فراخوان کتاب سال مازندران، رونمایی از کتاب » برای زینب«، شعر خوانی حافظ 
و موالنا، نوشتن خالق، کارگاه قصه گویی، اهمیت دانشنامه نگاری قومی، انتخابات، رسانه و 

مشارکت حداکثری، نقش رسانه در جذب سرمایه گذار و رونق سرمایه گذاری، نقد منصفانه،نقش 
رسانه ها در مدیریت شهری، توسعه عمرانی و اقتصاد مطبوعات، افتتاح نمایشگاه گام دوم انقالب، 
برگزاری نمایشگاه محیط زیست، برگزاری کارگاه نقاشی، سفال، قصه گویی و ...، برگزاری کافه 
کتاب، اجرای موسیقی بومی و محلی، کارکردهای تربیتی و فرهنگی ادبیات شفاهی، معنای زندگی 

از دیدگاه بزرگان عرفان و فلسفه، غرفه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

۲0

مرکزی۲۸

کارگاه آینده پژوهی صنعت نشر، نشست نقد و بررسی آثار خانم سارا عرفانی نویسنده کتاب » 
پنجشنبه های فیروزه ای«، نشست نقد و بررسی آثار محمدرضا حدادپور نویسنده کتاب های » 

کف خیابان، حیفا، تب مژگان، نه«، نشست نقد و بررسی آثار محمدعلی جعفری نویسنده کتاب 
» سربلند شهید محسن حججی«، جام باشگاه های کتاب خوانی، کارگاه داستان نویسی با حضور 
خانم راضیه تجار، محفل شعر آیینی با حضور شعرای استان مرکزی، نشست اعضای کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان با حضور حیدری ابهری نویسنده 
کتاب های کودکان، محفل شعر طنز با حضور عباس احمدی و شعرای استان مرکزی، کارگاه 

تبدیل خاطره به داستان با حضور رضا قاسمی نویسنده کتاب » از سه راه آذری تا منهتن«، کارگاه 
مهارت های مطالعه موثر با حضور رضا حیدری، کارگاه های بازی و خالقیت کودکان و نوجوانان.

۱۲

کیش۲۹
رونمایی کتاب »تاکسی نامه« نوشته محسن قاسمی، رونمایی کتاب »پرسه در پاریس« نوشته رضا 
فیاضی، رونمایی سه عنوان کتاب کودک از ابراهیم حسن بیگی و رونمایی کتاب »عبور از نقطه 

تالقی« نوشته فریده ترقی .
۴



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

319

ادامه جدول 6-7: برنامه های جنبی اجرا شده به تفکیک استان - سال 1398

عنوان برنامه های جنبیاستانردیف
تعداد 

برنامه های 
جنبی

هرمزگان۳0

اجرای برنامه کودک و نوجوان همراه با قصه گویی و معرفی کتاب، نشست تخصصی کودک و 
نوجوان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه فرهنگی هنری شهرستان میناب، 
)شامل معرفی شهر-سخنرانی فرماندار- رییس اداره کل فرهنگ و ارشاد شهرستان- موسیقی و 
تئاتر، باشگاه کتاب خوانی کودک، معرفی ناشرین فعال استانی همراه با ارائه برنامه های نشر)یدا...
شهرجو، علی بهرامشاهی(، کارگاه نویسندگی انجمن مؤلفان، اجرای برنامه آموزشگاه موسیقی، 
نشست تخصصی اهل قلم) استاد علی رضایی(، برنامه فرهنگی هنری شهرستان بندرلنگه شامل 

معرفی)شهر- سخنرانی فرماندار- رییس اداره کل فرهنگ و ارشاد شهرستان- موسیقی و تئاتر(، 
رونمایی و نقد و بررسی کتاب از مؤلفان استانی، چگونه یک شهر خالق داشته باشیم) مجید 
سرنی زاده(، معرفی و اجرای برنامه های نشر کودک و نوجوان سومیتا) امیرحسین واال(، نشست 
تخصصی شاهنامه خوانی توسط انجمن خط سوم)ماه لی لی بستکی(، کارگاه بازی کودک و 

خانواده) هانیه هادی نژاد(، معرفی خالق کتاب کودک و نوجوان همراه با قصه گویی)کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان(، اجرای برنامه تخصصی کودک و نوجوان توسط انجمن هنرمندان جوان 
جنوب، نقد و بررسی عصر شعر و ترانه با حضور شاعران نامی استان، شناخت موسیقی هرمزگان و 
موسیقی زار) بهرنگ عباسپور(،برنامه فرهنگی هنری جزیره هرمز)شامل معرفی جزیره و جاذبه های 

آن- سخنرانی بخشدار- موسیقی و تئاتر(.

۲0

همدان۳۱

رونمایی از کتاب)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، تجلیل از کتابخوانان و...، نشست 
ادبی، نشست شناخت همدان با رویکرد کتاب شناسی و ماخذ شناسی همدان، گردهمایی ناشران، 

چاپخانه داران و اهالی فرهنگ مکتوب همدان، عصر شعر فاطمی، نشست کتابخوان، رونمایی و نقد 
کتاب، نشست ژورنال کالب )مقاله خوانی(، نقد کتاب، قصه گویی.

۱۱

یزد۳۲

معرفی کتاب تاثیرگذار »من« با حضور دکتر بابک صابری، اجرای سرود آوای کودکی تفت، 
رونمایی و معرفی کتاب تازه های نشر نوقلمان، شاهنامه خوانی، کارگاه خالقیت مادر و کودک، 

کارآفرینی اجتماعی، هر روز یک قصه گو، کارگاه اقتصاد کتاب با حضور دکتر جعفری ندوشن، 
رودررو با محمدرضا مزروقی، نقد کتاب »ماه منیر« با حضور اعضای کانون های مساجد استان، 
بیست و چهارمین دورهمی بانوان کتابخوان یزد، رونمایی و معرفی و بررسی کتاب »محمد و ننه 

سکینه«، رونمایی و جشن امضاء کتاب آقای ذهن، نقد و بررسی فلسفه مد و چادر، جشن امضا و 
معرفی کتاب های احمد اکبرپور، کارگاه سواد رسانه ای، کارگاه اموزش تصویرگری کتاب کودک، 

تقدیر از رسانه های برترحوزه کتاب و کتاب خوانی.

۱۸

--البرز۳۳
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جدول 7-7:  مشخصات  حضور مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی در نمایشگاه های بین المللی کتاب خارجی- سال 1398 

نمایشگاه 
مقصد

تعداد نفرات اعزام شده به نمایشگاه های کتاب خارج از کشور
هزینه برگزاری
)میلیون ریال(

تعداد قرارداده ای رایت 
امضا شده

مردزن
تعداد
عنوان

تعداد 
مبلغنشر

آژانسناشر
ادبی

بخش 
دولتی

بخش 
آژانسناشرخصوصی

ادبی
بخش 
دولتی

بخش 
خصوصی

---۱000-۲-۲__۲۱۱بلونیا
---۱000-۲------تورین
---۱000-۲------سئول
---۱۱000---۱۲____پکن

---۲۲۱000-۱----مسکو
---۱۲۶۱000-----سوریه
---۱000-۱۱۱----باکو

---۱000--۱۱----استانبول
---۳۱۹۲۵۵۱۲000---فرانکفورت

---۲۱۱۱000-----بلگراد
---۱۱۱000-۲----شانگهای

---۱000-۱-۲----دهلینو
---۱۲۱000-۷----دوحه
---۱۲۱000------مسقط

۱ --------افغانستان
۳00 به صورت حمایت 
از حضور مؤسسه بوی 

انار سرخ
---

جدول 8-7: مقایسه حضور مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی در نمایشگاه های بین المللی کتاب خارجی
۱۳۹۷۱۳۹۸ردیف

بلونیابلونیا۱
سئولسئول۲
پکنپکن۳
مسکومسکو۴
استانبولاستانبول۵
فرانکفورتفرانکفورت۶
بلگرادبلگراد۷
شانگهایشانگهای۸
دهلی نودهلی نو۹
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ادامه جدول 8-7: مقایسه حضور مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی در نمایشگاه های بین المللی کتاب خارجی
۱۳۹۷۱۳۹۸ردیف

دوحهدوحه۱0
مسقطمسقط۱۱
باکووین۱۲
سوریهبوداپست۱۳
افغانستانپاریس۱۴
تورینتونس۱۵

جدول 9-7:  نمایشگاه های تخصصی کتاب - سال 1398
زمان نمایشگاهاستان برگزاریسازمان مسئولنام نمایشگاهردیف

۱
دهمین نمایشگاه ملی کتاب 

دفاع مقدس انقالب اسالمی و 
مقاومت

نیاد حفظ آثار و نشر 
۲۳تا ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸- هرمزگان) بندرعباس(ارزش های دفاع مقدس سپاه

تا ۶ دی ماه تمدید شد.

۱۵ تا  ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هرمزگانمنطقه آزاد کیشدومین نمایشگاه متمرکز کیش۲

  مشکالت، موانع و پیشنهادات
مشکالت و موانع:

   عدم تامین یا وجود اعتبار مناسب 
   موازی کاری سایر نهادهای فعال در این حوزه با برنامه های مؤسسه

   تداخـل زمانـی برخـی از نمایشـگاه ها و رویدادهای فرهنگی اسـتان ها با نمایشـگاه های کتاب 
استانی؛

   رشـد نرخ تورم اقتصاد کشـور که مسـتقیمًا در برگزاری نمایشـگاه و کنترل قیمت کتاب های 
ناشـران و توزیـع آن در نمایشـگاه های کتـاب تاثیر می گذارد

   نادیده گرفتن فعالیت های مؤسسـه توسـط برخی از فعاالن صنعت نشر به جای انتقاد یا پیشنهاد 
سازنده جهت حل مشکالت

   بروز بحران ویروس کرونا که اجرای بسیاری از برنامه ها و رویداد فرهنگی این مؤسسه را تحت 
تاثیر قرار داد. 

پیشنهادات و برنامه های آتی: 
    ایجـاد راه کارهایـی بـرای تأمیـن اعتبـار و هزینـه برگزاری نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهران و 

نمایشـگاه های کتاب اسـتانی
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   ایجاد هماهنگی بیشتر برای جلوگیری از موازی کاری با سایر نهاد های فعال حوزه نشر کتاب
   تقویت کمی و کیفی نمایشگاه های کتاب تخصصی و موردی در نقاط مختلف کشور

   گسـترش تعامـالت بیـن بخشـی  در برگـزاری جشـنواره های مختلف با سـایر ارگان ها حسـب 
درخواسـت آن هـا ماننـد برگزاری نمایشـگاه قرآن، فیـروزه، مطبوعـات و ...

   هدفمند  سـازی توزیع کتاب های خریداری شـده برای کمک به چرخه نشـر و رسـاندن کتاب 
به کتابخانه های نقاط مختلف کشـور

   تقویت کمی و کیفی حضور در نمایشـگاه های خارج از کشـور با هدف  معرفی صنعت نشـر 
کشـور و هم چنیـن حمایـت از آژانس های ادبی، ناشـران فعال در حوزه بین الملـل و اجرای طرح های 

مختلف حمایتی معاونت فرهنگی
   تقویت کمی و کیفی برنامه های جنبی نمایشگاه های استانی.
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 اسامی همکاران
قادر آشنا،  مدیرعامل 

 1-افسـانه لطیفـی ممقانـی 2- حسـن میرزاآقایـی 3- مهدی شـرج خیـری 4- زهـره بگجانی 5- 
علـی اصغرجبـاری 6- حسـین اسـمعیلی طرقـی 7- مجتبـی نماینـده 8- زهـرا فرشـباف اهرابـی 9- 
محمدصـادق فتوکـی 10-مـراد خزائی 11- احمدعلی میرآبادی 12- اکبر محسـنی راد 13-ماشـاءاله 
کلیائی 14- عسـگر همائی شعاع 15- یوسـف مداح زاده 16-علیرضا نیرویی آغمیونی 17- علیرضا 
عالئی گهر 18- نادر نیک بین شـیجانی 19- رقیه احسـنی 20- حسـن نوروزی 21- مرتضی رئیس 
دانایـی22- سـید علیرضـا حسـینی23-علی غالمی ابـت قدم24-جـواد فـرج زاده کیوج25-مجید 
خوشخوی26-حسـین صفـری 27-رجبعلـی سـاالریان28-یزدان احمدی29-موسـی ایوبـی30-
باقـر عزیزی31-وحیـد توکلی32-محمـد خلج33-سـمانه نـوروزی ابدی34-سـپند عبدالهـی35-
 محمـد رضازاده36-بیژن قربانـی زردابی37-محمد صمدی38-جعفر اسـگندرپور39-زهره مقرب
 40-بهروز عالمی41-مهشید اسدی زاده یکدل گلوائی42-شیوا وکیل نسلیان43-سید علی بخارایی اده

انـدر خور67-صفرعلـی  قوزلو46-سـید محمـد حسـن  44-حمیدرضـا عرب45-علـی رجبـی 
شـبانی48-ابوالفضل رضائی نجف آبادی49-محسن عمو شـاهی50-احمد شاکری51-حمید رضا 
شـجاعی صائین52-مصطفی خادمیان53-حسـین صحرائی کومله54-جواد حیـدری پابندی55-
حسـین قربانی56-ابوالفضل الویز57-مجید اسـدزاده سـردهائی58-علی پورمیرزائی شیخعلی59-
سعید گل مقدم60-حسینعلی سبزه61-چنگیز پورعبدالهی62-محمود ساعی63-علی گلستانی64-

محمـد عسـگری65-صادق زریـن دورباش66-یوسـف عباسـی67-غالمرضا نیازی68-محسـن 
رحیمی آالشـتی69-داود حبیـب زاده اصل70-علی داوری مطلق71-حامد داداش زاده لمسـو72-
حامـد مالوکـی خانیکی73-صدرالـه ساعی74-رسـول خواجوند75-علـی حسـین پـور فـرد76-

سـیدمحمود دهنوی77-علیرضـا قورچیان78-نجـف نجـار سـاس79-جالل محسـنی راد80-رضـا 
جدیدیـان محمدزاده81-میثـم مداح زاده82-جابـر فامیلی83-زهـرا خلج84-محـی الدین محمدی 
ایانی85-مرضیه وکیلی86-طاهر بهمن جو87-مریم سـادات عابدی فرد88-فاطمه حاجی پور89-

محمدرضـا نوروزی90-محبوبـه غیاثوند91-اقدس جهانی92-فرشـید فرح خواه
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بنیاد شعر و ادبیات
 داستانـی ایرانیــان 
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بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی ایرانیان مؤسسـه ای فرهنگی در ایران اسـت که از مهرماه سـال 1390به عنوان 
بازوی اجرایی معاونت امور فرهنگی در حوزه گسترده، تاثیرگذار و راهبردی ادبیات داستانی آغاز به کار کرد 
و از سـال 1393حوزه شـعر نیز به مأموریت های این بنیاد افزوده شـد. مأموریت هایی چون برگزاری جشـنواره 
شـعر فجـر، جایـزه ادبـی جـالل آل احمد و جایزه ادبـی پروین اعتصامـی از جمله وظایِف این بنیاد اسـت. از 

جملـه دیگـر برنامه های کالِن این بنیـاد می توان به موارِد زیر اشـاره کرد:

محور پژوهشی:
 - نظریه پردازی در حوزه شعر و ادبیات داستانی بر اساس الگوهای بومی و دینی

 - جریان شناسی، رصد و تحلیل وضعیت شعر و ادبیات داستانی کشور 
- راه اندازی کتابخانه تخصصی ادبیات؛ 

محور آموزشی:
- بستر سازی برای آموزش و تربیت شاعر و داستان نویس نخبه

- طراحی و ایجاد نظام و محتوای آموزشی - برگزاری دوره های آموزشی در سطح کشور؛ 

محور بین الملل:
 - معرفی ادبیات ایران اسالمی به بازارهای نشر جهانی 

- ترجمه آثار ادبیات فارسی و ایجاد پل ارتباطی با فرهنگ های دیگر 
- شناسایی و ارتباط با نویسندگان و اهالی ادبیات جهان؛ 

محور تولید و ترویج: 
- فراهم  سازی بستر کالن حمایتی و تالش برای رفع موانع 

- کمک به گسترش و ترویج کتاب خوانی
- بهره گیری از ذخایر ادبیات داستانی در ارتقای سینما و آثار نمایش تلویزیون

- کشف، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان؛ 

محور جشنواره ها: 
- برگزاری جشنواره شعر فجر

- برگزاری جایزه ملی جالل آل احمد
- برگزاری جایزه ادبی پروین اعتصامی

هیئت مدیره بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان:
 1.اسماعیل امینی، 2.مجید حسینی و 3.مهدی قزلی اعضای اصلی و4. ابراهیم حسن بیگی و 5.مصطفی 

رحماندوست به عنوان اعضای علی البدل هستند.
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 شرح وظایف و مأموریت های سازمانی
حوزه داستان: 

برنامه ریزی و سیاسـت گذاری در سـطوح مختلف در عرصه ادبیات داسـتانی در راسـتای اهداف 
فرهنگـی نظـام جمهوری اسـالمی ایران و مبتنی بر اسـناد باالدسـتی با تکیه بر راهبردهـای مندرج در 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسـالمی، رصد و شناسـایی مداوم و اشراف بر جریان ها و وقایع ادبی 
در حوزه داسـتان و تحلیل و آسـیب شناسـی آن ها به منظور اعتالی ادبیات داستانی از طریق معمول از 
جمله تشکیل بانک اطالعاتی نویسندگان، محافل و مراکز ادبی فعال در عرصه نویسندگی و ادبیات 
داستانی، محصوالت و نشریات و کتب منتشره، جوایز ادبی رسمی و غیر رسمی، برنامه ریزی، تالش 
و پیگیـری به منظـور ایجـاد همگرایـی و همدلـی حداکثری در میان نویسـندگان ایران زمیـن از طریق 
تأکیـد بـر اشـتراکات هویتی ملی و دینـی و ممانعت از ایجاد و جلوگیری از تقویت ناشـی از حوادث 
و جریانـات سیاسـی و مباحـث و چالش هـای مربوط به خـارج از حوزه فرهنـگ، برنامه ریزی جهت 
ارایـه طرحهـا، راهکارها، تعیین اولویت ها و ارائه تحلیل های صحیح و جامع از وضعیت نشـر داسـتان 
و مخاطـب شناسـی این عرصه در راسـتای شـناخت هرچه بیشـتر وضـع موجود و امـکان برنامه ریزی 
شایسته تر و تشکیل کارگروه های تخصصی ادبیات داستانی انقالب و دفاع مقدس، ادبیات داستانی 
کـودک و نوجـوان، رمان ایرانی (کالسـیک - معاصر)، ادبیات داسـتانی عامه پسـند، ادبیات جهانی 
و سـایر زیرگروه هـای ادبیـات داسـتانی. برنامه ریـزی و اقـدام هوشـمندانه برای تولید و نیـز حمایت و 
مشـارکت در تولیـد آثـار فاخـر داسـتانی در موضوعات مورد نیـاز جامعه و نیز ایجاد بانک سـوژه ها و 
ایجاد پایگاه مشاوره به نویسندگان به ویژه نوقلمان، کمک به گسترش و ترویج و تعمیق کتاب خوانی 
از طریق معرفی، ترویج و تسـهیل در دسترسـی به مجموعه آثار ارزشـمند داستانی، با کمک ابزارهای 
رسـانه ای و ارتباطاتـی و تشـکل ها و شـبکه های توزیعـی فعـال، سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی و نیز 
سـرمایه گذاری در جهت تقویت سـینما و ادبیات و بهره مندی فیلمسازان و تولید کنندگان برنامه های 
نمایشی از گنجینه ادبیات داستانی کشور و نیز تدوین فیلم نام ها و راه اندازی کارگاه اقتباس و آموزش 
در ایـن عرصـه و ایجـاد و تقویـت ارتباط قوی و دسـت اندرکاران فیلم و سـینما، فراهم کردن شـرایط 
آشـنایی مراکز دانشـگاهی با رشـته ادبیات داسـتانی و داستان نویسـان معاصر و نقد و پژوهش داستان 
از طریق برگزاری جلسـات، سـمینارها و نشست ها و همایش های مشـترک در دانشگاه ها، حمایت از 
پایان نامه ها، ایجاد رشـته ادبیات داسـتانی و نقد ادبی در دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی، تشـویق به 
تألیـف کتـب مربوط بـه این حوزه در این مراکز و حمایت از پژوهش های مربوط به ادبیات داسـتانی، 
کمک به بهبود منزلت اجتماعی نویسندگان، مترجمان، منتقدان و پژوهشگران حوزه ادبیات داستانی 
از طریق حمایت های مادی و معنوی، توسعه روابط بین الملل در عرصه داستان و برنامه ریزی و اقدام 
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در خصـوص گسـترش ترجمـه آثار فارسـی به سـایر زبان ها و معرفی میـراث کهن و معاصـر ادبیتات 
داسـتانی ایران در سـطح جهان و حضور مفید و موثر نویسـندگان و داسـتان پژوهان شاخص و متعهد 
ایران در محافل و مراکز و نمایشگاه های بین ا لمللی و ایجاد فرصت های مطالعاتی برای عالقه مندان 
دو طرف و نیز برنامه ریزی و یژه درخصوص ارتباط فرهنگی مؤثر و دائمی با کشـورهای فارسـی زبان 
و اشـراف کامل بر حوزه ترجمه آثار سـایر زبان ها به فارسـی و آسـیب شناسـی و تالش و برنامه ریزی 
برای بهبود کمی و کیفی در این زمینه انتشار نشریات و کتب مختلف و راه اندازی پایگا های اینترنتی 
فعـال و سـایر فعالیت هـای رسـانه ای ممکـن در خصـوص آفرینش، پژوهـش و معرفی نویسـندگان و 
داستان پژوهان و سایر مسایل مربوط به حوزه ادبیات داستانی، به زبان های فارسی و خارجی و تجلیل 
و تکریم مفاخر ادبی با هدف معرفی الگوهای مناسب طراحی و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند 
مدت آموزشـی، کارگاه های آموزشـی و مشـارکت و حمایت از تشکیل کارگاه های مفید و فعال برای 
استفاده عموم عالقمندان ایجاد و تقویت شبکه ارتباطی موثر میان نویسندگان و فراهمکردن زمینه های 
ارتباطی و دیداری بین پدیدآورندگان مترجمان، پژوهشـگران مصرف کنندگان آثار ادبیات داسـتانی از 
راه های مختلف، از جمله: تشـکیل و راه اندازی باشـگاه نویسندگان، باشگاه خوانندگان، پایگاه های 
اینترنتی، تشـکل های صنفی، حمایت از نویسـندگان نوقلم و سـفرهای دوره ای نویسـندگان به مناطق 
مختلف کشور، ساماندهی و برنامه ریزی جهت برگزاری و یا حمایت از برگزاری جشنواره ها و جوایز 
ادبیات داسـتانی در مقیاس های محلی، ملی وبین المللی حوزه شـعر، برنامه ریزی و سیاسـت گذاری 
در سطوح مختلف در گستره شعر به منظور اعتالی عرصه شعر و شاعران در راستای اهداف فرهنگی 
نظام جمهوری اسـالمی و مبتنی بر اسـناد باالدستی با تکیه بر راهبردهای مندرج در رهنمودهای رهبر 
فرزانه انقالب رصد مداوم و شناسـایی و اشـراف بر جریان ها و وقایع ادبی در حوزه شـعر و تحلیل و 
آسـیب شناسـی آن ها به منظور اعتالی شـعر و ادب از طریق معمول از جمله تشکیل بانک اطالعاتی 
شـاعران محافل و مراکز ادبی فعال در عرصه شـعر و ادب، محصوالت و نشـریات و کتب منتشـره، 
جوایـز ادبی رسـمی و غیر رسـمی، برنامه ریزی، تالش و پیگیری به منظور ایجـاد همگرایی و همدلی 
حداکثری در میان شـاعران ایران زمین از طریق تأکید بر اشـتراکات هویتی ملی و دینی و ممانعت از 
ایجاد و جلوگیری از تقویت نقار ناشی از حوادث و جریانات سیاسی و مباحث و چالش های مربوط 
بـه خـارج از حـوزه فرهنـگ، ایجاد و تقویت شـبکه ارتباطی گسـترده و پیوند اجتماعی میانشـاعران 
کشـور از طریق ایجاد بسـتر شـعری، ایجاد و تقویت شـاخه های استانی، سـفرهای دوره ای شاعران به 
مناطق مختلف کشـور، راه اندازی باشـگاه شـاعران و....، اهتمام به موضوع آموزش شـعر و نقد شعر 
در سـطوح مختلف و برنامه ریزی و اهتمام به شناسـایی و پرورش اسـتعدادهای شـعر جوان طراحی و 
حمایـت از پژوهش هـای بنیادیـن و کاربـردی در عرصه شـعر و ادب، ایجاد بسـتر الزم و فراهم آوردن 
شرایط آشنایی مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی با میراث کهن و معاصر شعر و ادب فارسی و شاعران 
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و ادیبان و اسـاتید و پژوهشـگران این عرصه و برگزاری نشسـت ها و سمینارها و دوره های مشترک با آن 
مراکز و همکاری در تولید متون آموزشی مورد نیاز آن مراکز به منظور تقویت بعد علمی و پژوهشی دو 
طرف و حمایت و هدایت در زمینه پایان نامه های دانشجویی مرتبط، ساماندهی و برنامه ریزی جهت 
اجرای مطلوب و مؤثر، جشـنواره های شـعر در مقیاس های محلی، ملی وبین المللی، انتشـار نشـریات 
و کتـب مختلـف و راه اندازی پایگاه اینترنتی فعال و سـایر فعالیت های رسـانه ای مربوط به آفرینش و 
پژوهـش و نقـد و معرفـی شـاعران و ادبیان و سـایر موضوعات مربوط به منظور ارائه الگوهای مناسـب 
در زمینه هـای ادبـی - شـعری و تجلیـل از مفاخـر ادبی معاصر، تـالش برای بهبـود منزلت اجتماعی 
شـاعران و شـعر پژوهان از طریق حمایتهای مادی و معنوی، توسـعه روابط بین الملل در عرصه شعر و 
ادب و تسـهیل ارتباط شـاعران ایران و جهان تالش برای معرفی میراث ادبی کهن و معاصر در سـطح 
جهانـی و حضـور شـاعران برجسـته و متعهـد در مراکز و محافل و نمایشـگاه های خارج از کشـور و 
ایجاد فرصت های مطالعاتی برای دو طرف و برنامه ریزی ویژه برای ارتباط ادبی با کشـورهای فارسـی 
زبان، جریان شناسـی و آسـیب شناسـی و برنامه ریزی برای مطلوب و بهترشـدن جریان ترجمه شـعر، 
صیانت از میراث ادبی و مفاخر شـعری ایران در سـطح ملی، منطقه ای وبین المللی، شناخت، ارزیابی 
و تحلیـل گونه هـای مختلف موسـیقی بـا کالم از منظر ترانه و نصنیف و شـعر به منظور ارتقای کیفی 
این عرصه، سرمایه گذاری یا مشارکت در طرحها و تشکل های فرهنگی و اقتصادی، انجام عملیات 
مجاز بازرگانی و قبول و تصدی نمایندگی مؤسسـات فرهنگی و نتشـاراتی، مطبوعاتی و اطالع رسانی 
در داخـل و خـارج از کشـور، بـرای تقویت بنیه مالـی و ارتباطی بنیاد در چارچوب مقـررات موجود، 

هرگونـه فعالیـت قانونی دیگر که به نوعی به عرصه وسـیع ادبیات

   تقویم فعالیت های فرهنگی 
سفر مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی صبح پنج شنبه هشتم فروردین به منظور اهدای کتاب به کودکان سیل زده ۱0 فروردین

استان گلستان
انتشار فراخوان دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشور ۲0 فروردین

معرفی برگزیدگان سومین جایزه ملک الشعرا بهار۱۴ اردیبهشت

برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشور با حضور وزیر محترم و رونمایی از دو عنوان کتاب ۱۴ اردیبهشت
»سربرگ«

۱۴ اردیبهشت
انتشار نامه اعضای هیئت مؤسس خانۀ انجمن های ادبی ایران و اعضای کارگروه امور انجمن های ادبی به رهبر 

معظم انقالب )انجمن های ادبی را به خانه ملک الشعرا بهار راهنمایی فرمایید(
در آستانه برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشور.

برگزاری نشست بررسی »چالش های ادبیات کالسیک و ادبیات معاصر کودکان و نوجوانان« یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۲0 اردیبهشت
در سالن ُاپرای شهر آستراخان روسیه.

تجلیل معاون بنیاد شعر و ادبیات داستانی؛از خانواده نویسنده شهید محسن صالحی حاجی آبادی.۱۷ تیر 
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در اختتامیه جشنواره شعر رضوی:۱۹ تیر 
حضور مهدی قزلی در بیست و پنجمین جشنواره ملی شعر رضوی در کرمان همزمان با ایام دهه کرامت.

پیام تسلیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی برای  درگذشت امیر برزگر خراسانی شاعر کشورمان ۲۸ تیر 

پیام تسلیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی برای درگذشت حسین آهی۸ مرداد 
نقد و بررسی دو ترجمه از رمان »گتسبی بزرگ« در سرای اهل قلم

برگزاری بزرگداشت زنده یاد محمد زهرایی۲۳ مرداد
بررسی»فرمول مدیریت« ۲۳ مرداد
بررسی »نقش غدیر و والیت در صیانت از کیان انقالب اسالمی«۲۶ مرداد
نقد کتاب »ایران بین ناسیونالسیم اسالمی و سکوالریسم« در سرای اهل قلم۲۷ مرداد

برگزاری »مسابقه داستان کوتاه برای اقتباس« بنیاد شعر و ادبیات داستانی با همکاری انجمن سینمای جوان ایران۱۲ شهریور 

 مشروح فعالیت ها
بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی ایرانیان به عنواِن بازوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی در حـوزه ادبیات فعالیـت می کند. مأموریت هایی چون برگزاری جشـنواره شـعرفجر،جایزه 

ادبـی جـالل آل احمـد وجایزه ادبـی پروین اعتصامی از جمله وظایِف این بنیاد اسـت. 
بنیاد در سال1398 باوجود مشکالت مالی و کمبود اعتبارات، برنامه های متنوعی برگزار کرده است 
کـه از مهم تریـن آن هـا می توان به این موارد اشـاره کـرد: برگزاری دومین مجمـع عمومی انجمن های 
ادبی کشـور و سـومین جشـنواره ملک الشـعرا بهار، انتخابات دبیران اسـتانی و تعیین دبیر انجمن های 
ادبـی کشـور، برپاکردن نشسـت های ادبی، برگزاری دوازدهمیـن دوره جایزه ادبی جـالل آل احمد و 
سیزدهمین دوره آموزش داستان نویسی آل جالل، برگزاری چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر فجر 

و محافل شعر فجر.
از سـوی دیگـر راه انـدازی پایگاه های نقد شـعر، نقـد داسـتان و ویکی ادبیات از دیگـر راهبردهای 
ایـن بنیـاد  در جهت تمرکززدایی و تسـهیل بهره منـدی برابر همه ادب جویان مسـتعد و عالقمند از این 
پایگاه ّها بوده است. گسترش دوره های مجازی آموزشی با بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی 
در کنـار دوره هـای حضـوری کلک خیال و آل جـالل از مهم ترین برنامه های بنیاد در سـال 98 بوده 

است.
برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشـور و سـومین جشنواره  ملک الشعرا 

بهار
جایزۀ ملک الشعرای بهار ویژۀ انجمن های ادبی کشور در اول اردیبهشت 1396 توسط وزیر وقت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی نام گـذاری و برگـزار شـد و بر اسـاس آئین نامـه امور انجمن هـای ادبی به 
www. شماره 295654 در مورخه 8/ 11 / 96 و با راه اندازی سامانه امور انجمن های ادبی به نشانی
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hlclubs.ir بـرای ثبـت انجمن هـای ادبـی و برقراری مـراودات فی مابین انجمن هـا، کارگروه اعطای 
شناسه و بنیاد شعر و توسط مقا م عالی وزارت خطاب به معاونت امور فرهنگی و بنیاد شعر و ادبیات 
داسـتانی ایرانیـان آغاز به کار کرد. تصمیماتی دربارۀ سـاماندهی انجمن هـای ادبی و برگزاری مجمع 
انجمن ها اتخاذ گردید که اعضای هیئت موسس خانه انجمن های ادبی ایرانیان: 1. خسرو احتشامی 
2. حجـت االسـالم والمسـلمین زکریـا اخالقـی3. دکتـر اسـماعیل امینـی4. محمدرضاانتظـاری5. 
عباسـعلی باقری6. محمدعلی بهمنی7. راضیه تجار8. دکتر مریم حسـینی9. ابوتراب خسـروی10. 
دکتـر فاطمـه راکعی11. ابراهیم زاهدی مطلق،12. حجت االسـالم والمسـلمین محمدرضازائری13. 
دکتر بهمن سـاکی14. مرتضی سـرهنگی15. محمدعلی صاعداصفهانی16. قاسـمعلی فراسـت17. 
عبدالحسـین فرهنگ18. محمدکاظم کاظمی19. محمدعلی مجاهـدی20. محمدجواد محبت21. 
جـواد محقـق22. علی محمد مودب23. دکتر محمدسـرور موالیی24.، محمدحسـین مهـدوی )م. 

موید(25. دکتر محمدجعفریاحقی و 26. فریبا یوسـفی.
اعضـای کارگـروه اجـرای آئیـن نامه امور انجمن هـای ادبی: 1. مهـدی قزلی را به عنـوان رئیس 2. 
اسـماعیل امینی3. محمدرضا زائری4. مهدی محمدی، فریبا یوسـفی و 5. مصطفی راضی جاللی 
بـر اسـاس »آئیـن نامه امور انجمن های ادبی «، اعضای کارگـروه اجرای آئین نامه امور انجمن های 

ادبی که برای مدت دو سـال انتخاب می شـوند.
دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشور با حضور دبیران بیش از 400 انجمن ادبی شناسه دار 
سراسـر کشـور در تاریخ دهم و یازدهم اردیبهشـت ماه در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه تهران برگزار 

شد.
در ایـن همایـش دو روزه، دبیـران اسـتانی انجمن هـای ادبـی و دبیـر منتخب کشـوری بـرای مدت 
یکسـال بـا رای دبیـران انجمن هـای ادبی حاضر انتخاب شـدند. نخسـتین روز از ایـن برنامه به معرفی 

نامزدهـا و اخـذ رای بـرای انتخاب دبیرهای اسـتانی و کشـوری اختصاص داشـت.
پس از شمارش آرا، دبیران کلیه استان ها )به جز استان تهران و سیستان و بلوچستان به دلیل نرسیدن 
به حد نصاب( مشـخص شـدند. سـرکار خانم »مهرناز مهدی آزاد« از اسـتان اصفهان نیز با کسـب 

اکثریت آراء به عنوان دبیردومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشـور انتخاب شـد.
دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشور و اختتامیه سومین جایزه ملک الشعرا بهار با حضور 
وزیـر محتـرم فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برگزار شـد. در ایـن برنامه، نامه اعضای هیئت مؤسـس خانۀ 
انجمن هـای ادبـی ایـران و اعضـای کارگـروه امور انجمن هـای ادبی خطـاب به رهبر معظـم انقالب 
نیز منتشـر شـد. دراین نامه با تشـریح روند شـکل گیری و برگزاری مجمع عمومی انجمن های ادبی 
کشـور و لـزوم اختصـاص محلـی برای خانه انجمن های ادبی، از ایشـان درخواسـت شـده تا کاربری 
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خانۀ ملک الشـعراء بهار که در اختیار سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( اسـت و اسـتفاده 
متناسـبی از آن نمی شـود به »خانه انجمن های ادبی« واگذار شود. هم چنین در این برنامه، برگزیدگان 

سـومین جایزه ملک الشـعرا بهار معرفی شدند.
در این برنامه » کتاب سربرگ « که در دو مجلد شعر و داستان منتشر شده و منتخب آثار اعضای 
انجمن های ادبی سراسـر کشـور در زمینه شـعر و داستان است و به همت بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
ایرانیـان گـردآوری شـده و نیـز کتاب »نامه انجمن« کـه بانک اطالعاتی انجمن های ادبی کشـور به 

شـمار می رود، توسـط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد.

از خانواده زنده یاد دکتر حسـین جالل پور از شـاعران نام دار و دبیر فقید انجمن های ادبی اسـتان 
بوشهر نیز تجلیل شد.

جدول 1-8:  تعداد انجمن های ادبی به تفکیک استان-  سال 1398

ثبت نام جدید در استانردیف
انجمن های حمایت شدهتعداد شناسه صادر شدهسامانه

*۱00آذربایجان شرقی۱
*۲۵۱۶آذربایجان غربی۲
۷۱۱اردبیل۳
۴۳۵۱اصفهان۴
*۲۴۱0البرز۵
*۳۱ایالم۶
*۲۱۴بوشهر۷
۷۶۲۴۲تهران۸
*۸۳چهارمحال و بختیاری۹
۸۳۱خراسان جنوبی۱0
*۴۸۱۴خراسان رضوی۱۱
*۱۱۳خراسان شمالی۱۲
۱۴۴۲خوزستان۱۳
۶0۲زنجان۱۴
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ادامه جدول 1-8:  تعداد انجمن های ادبی به تفکیک استان-  سال 1398

ثبت نام جدید در استانردیف
انجمن های حمایت شدهتعداد شناسه صادر شدهسامانه

۳0۱سمنان۱۵
۶۳۱سیستان و بلوچستان۱۶
*۲۴۵فارس۱۷
۱۶۱0۱قزوین۱۸
*۴۱قم۱۹
۱0۲کردستان۲0
۳۲۲۱کرمان۲۱
*۲۵۸کرمانشاه۲۲
*۲0کهیکیلویه و بویراحمد۲۳
*۱۱۵گلستان۲۴
۵0۲گیالن۲۵
*۴0لرستان۲۶
*۲۶۳مازندران۲۷
*۹۲مرکزی۲۸
۴0۱هرمزگان۲۹
*۵0همدان۳0
*۵0یزد۳۱

۴۸۶۱۲۷۱۸مجموع
جدول 2-8: مقایسه ای انجمن های ادبی 

انجمن های حمایت شدهتعداد شناسه صادر شدهثبت نام جدید در سامانه 
۱۳۹۷۱۴0۵۸۶۵۳
۱۳۹۸ ۴۸۶۱۲۷۱۸

۶۶-۷۸-۳۴۷درصد تغییر

برگزاری مسابقه داستان کوتاه برای اقتباس با همکاری انجمن سینمای جوان ایران
به منظـور رشـد کّمـی و کیفـی فیلم هـای اقتباسـی و تشـویق و ترغیـب جوانـان بـه بهره بـرداری از 
ظرفیت های تصویری ادبیات خالقه با هدف تهیه و تولید فیلم اقتباسی و هم زمان با »سی  و ششمین 
جشـنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران«، بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی مسابقه ای با عنوان »داستان های 
کوتـاه برای اقتباس« برگزار کرد. جوایز برگزیدگان: نفـر اول ۵0،000،000 ریال، نفر دوم ۳0،000،000 
ریـال، نفـر سـوم ۲0،000،000 ریـالT - خرید حقوق تصویری ده اثر منتخب جهت تولید فیلم کوتاه 

اقتباسـی به مبلغ ۱0،000،000 ریال توسـط انجمن سینمای جوانان.
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مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سـبک زندگی و امید و نشـاط اجتماعی و عدالت خواهی و 
مبارزه با فسـاد و خودباوری، اراده و قدرت ملی و افزایش سـرمایه اجتماعی در اولویت قرار داشـت.

حقـوق تصویری داسـتان های برگزیـده و منتخب جهت تولید فیلم کوتـاه در اختیار معاونت تولید 
انجمن سـینمای جوانان ایران قرار گرفت. داسـتان های کوتاه منتخب با همکاری بنیاد شـعر و ادبیات 
داستانی ایرانیان و انجمن سینمای جوان ایران؛ جهت عرضه به دفاتر سینمای جوانان در سراسر کشور 

چاپ و منتشر خواهند شد.
نشست ها و محفل های ادبی

بنیـاد شـعر و ادبیـات داسـتانی ایرانیـان همانگونه که در ابتدای گزارش بیان شـد بر خالف شـرایط 
نامناسـب اعتبارات سـعی کرد در سـال 98 برنامه هـای حمایتی خود را به نحو مطلـوب ادامه دهد هر 
چند که بسیاری از نشست ها و برنامه های ادبی به دلیل نبود اعتبارات الزم در سراسر کشور دستخوش 
شـرایط نامناسـبی بود ولی انجمن های ادبی گوناگون با حمایت و مشـارکت بنیاد از ظرفیت های این 
مؤسسـه بـرای برگـزاری کارگاه ها، کالس های آموزشـی، برنامه هـای نقد کتاب و... اسـتفاده کردند 
کـه بـه صـورت مختصر بـه نمونه هایی از این محافل و برنامه ها که در تابسـتان 98 در بنیاد برگزار شـد 

می شود اشاره 
جدول 3-8: نشست های ادبی انجام شده به تفکیک موضوع  - سال 1398

عنوان نشست های ادبیردیف
موضوع نشست

ساعت هر دورهتعداد دوره
تعداد 

شرکت کننده
نفر

نقد و 
بررسی

معرفی 
کتاب

تجلیل و 
مناسبتیتقدیر

۱۵۳00*---محفل افتتاحیه شعر فجر۱
۱۴۲۵0*-محفل نگین سلیمانی۲

نشست نقد رمان »هیچ کس این زن را ۳
۱۴۳0---*نمی شناسد«

نشست بررسی رمان »دختر ۴
۱۳۴0---*تحصیلکرده«

نشست بررسی مجموعه داستان ۵
۱۳۷0---*»آناناس«

۱۴۳۵--*نشست بررسی »گور سفید« ۶
۱۳۴۵---*نشست بررسی رمان »هوانورد« ۷

نشست بررسی »فقط سایه یک ۸
۱۳۲۵---*انسان«

۱۱0۴0---*نشست ویکی ادبیات۹
۲۸۳۹۸۳۵-۵۱جمع
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جدول 4-8: مقایسه نشست های ادبی 
تعداد شرکت کنندهتعداد نشست های ادبیردیف
۱۳۹۷۴۲۴۵
۱۳۹۸۹۸۳۵

۲۲۵۳۴۱درصد تغییر
جدول 5-8:  تعداد مراسم و نشست های ادبی به تفکیک استان - سال 1398

حمایتمشارکتاستان
**آذربایجان شرقی
**آذربایجان غربی

۱*اردبیل
۲۱اصفهان

**ایالم
**البرز

**بوشهر
۴۲تهران

**چهارمحال و بختیاری
۱*خراسان جنوبی
**خراسان رضوی
**خراسان شمالی

۲*خوزستان
۲*زنجان
۱*سمنان

۲۱سیستان و بلوچستان
**فارس
۱*قزوین

**قم
۲*کردستان
۱۱کرمان

**کرمانشاه
**کهگیلویه و بویر احمد

**گلستان
۲*گیالن
**لرستان
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ادامه جدول 5-8:  تعداد مراسم و نشست های ادبی به تفکیک استان - سال 1398
حمایتمشارکتاستان

**مازندران
**مرکزی

۱*هرمزگان
**همدان

**یزد
۹۱۸جمع

جدول 6-8: مقایسه مشارکت و حمایت از مراسم و نشست های ادبی در استان ها 
حمایتمشارکتاستانسال

۱۳۹۷۲۲۱۷۲۳
۱۳۹۸۱۳۹۱۸

۲۲-۴۷-۴۱-درصد تغییر

 برگزاری دوره تخصصی ویکی ادبیات
ویکی ادبیـات دانشـنامه مجـازی شـعر و ادبیـات داسـتانی معاصـر ایرانیـان اسـت و طی یک سـال 
گذشـته بیش از ۲00 مدخل در این دانشـنامه بارگذاری شـده اسـت و در سـال جاری نیز به واسـطه 
فعالیـت حرفـه ای و موثـر در ترویـج زبـان و ادبیـات فارسـی، برگزیده دومیـن دوره جشـنواره فضای 
مجازی با عنوان »صفحه خیال« شد. اما درخصوص برگزاری اولین دوره تخصصی ویکی ادبیات با 
عنوان »اتفاق ویکی«؛ در روز نخست این برنامه، اساتید برجسته از جمله: هوشنگ اتحاد، غالمرضا 
امامی، جمشـید خانیان، احسـان رضایی، مرتضی سـرهنگی، محمدرضا شـرفی خبوشـان، غالمرضا 
طریقی، شـهریار عباسـی، سعید قطبی زاده، روح انگیز کراچی، رضا گلشن مهرجردی و جواد محقق 
مطالـب خـود را ارائـه نمودنـد و پس از نقد و بررسـی مداخل نوشته شـده، شـیوه های نوین و صحیح 

ویکی نویسـی را ترسـیم و تبیین کردند.
در روز دوم، ویکی نویسـان بـا حضـور در مرکـز اسـناد کتابخانـه ملـی ایـران، از برخـی سـندهای 

دیده نشـده ادبیـات معاصـر و دست نوشـته های تاریخـی ادبیـات ایـران بازدیـد کردنـد.
جدول7-8: مقایسه آماری ویکی ادبیات

تعداد واژه های اضافه شدهتعداد کاربران فعالتعداد مدخل هاسال
۱۳۹۷۸0۴۵۸0۵
۱۳۹۸۲۲۲۴۸۴۷۶

۴۱-۲۷۸۷درصد تغییر

ویکی ادبیات اواسط نیمه دوم سال 1397 شروع به کار کرد. 
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برگزاری دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد 
جایـزه ادبـی و ملـی جـالل آل احمد کـه با هدف »ارتقای زبـان و ادبیات ملی-دینـی « از رهگذر 
بزرگداشـت پدیدآورندگان آثار ادبی برجسـته، بدیع و پیشـرو بنا نهاده شـده، هر سـاله در زادروز این 
نویسـنده بزرگ و صاحب سـبک برگزار می شود. آیین نامه این جایزه در جلسه ای به تاریخ ۲۳/ 0۸/ 
۱۳۸۵ توسـط شـورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسـیده اسـت. بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۳ 
مـورخ ۸۵/0۸/۲۳ شـورای عالـی انقالب فرهنگی، جایزه ادبی جـالل آل احمد با هدف ارتقاء زبان 
و ادبیات ملی و دینی و تشـویق نوشـته ها با هویت و خاسـتگاه ایرانی به کتب در چهار حوزه ۱-رمان 

و داسـتان بلند، ۲-مجموعه داسـتان، ۳-نقد ادبی، ۴- مسـتندنگاری و تاریخ نگاری اهدا می شـود.
ساختار اجرایی: ۱. هیئت امناء: اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون هنر و معماری شورای عالی 
انقـالب فرهنگـی عضو شـورای هنر با ریاسـت وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و دبیـری )بدون حق 
رأی( معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی. ۲. هیئت علمی: متشکل از ۹ نفر از نویسندگان 
و صاحب نظران در زمینه رمان، داسـتان کوتاه، نقد ادبی، و مسـتندنگاری و تاریخ نگاری که توسـط 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب و برای تأیید به هیئت امناء معرفی می شوند. 

۳. هیئت داوران: یک هیئت سـه نفره در هر بخش که توسـط هیئت علمی انتخاب می شـوند.
رونـد داوری: در مرحلـه اول، انتخـاب اولیـه و دسـته بندی آثار رسـیده توسـط دبیرخانـه و زیر نظر 
هیئـت علمـی صورت می گیرد.)تبصره: کتاب های مسـتند داسـتانی در بخش مسـتندنگاری دسـته 
بندی می شـوند.( در مرحله دوم، آثار منتخب از مرحله اول، توسـط هیئت داوران، داوری می شـود تا 
آثـاری کـه نصـف به عالوه یک رأی مثبت کسـب کند به مرحله  سـوم بروند.) تبصره ۲: مؤسسـات 
و تشـکل های ملـی صنفـی و ادبـی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نیـز می توانند ۳ 
اثر شایسـته انتخاب را برای مرحله سـوم به طور رسـمی به دبیرخانه پیشـنهاد کنند.( مرحله سوم هیئت 
داوران از میـان آثـار منتخـب مرحلـه دوم و آثـار ارائه شـده بر مبنای دو تبصره پیشـین، ۵ اثـر را در هر 
بخـش بـه عنـوان نامزد برنده ی جایـزه  انتخاب می کنند. مرحلـه چهارم، هیئت انتخـاب نهایی در هر 
بخـش متشـکل از هیئـت داوران آن بخـش، دبیر علمی جایزه یـا نماینده وی، و یک نفـر از اعضای 
هیئت علمی به انتخاب همین هیئت، اثر برگزیده را تعیین و به دبیرخانه معرفی می کنند تا در مراسـم 

اهدای جوایز اعالم شـود.
معیارهای عمومی داوری: با توجه به مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی معیارهای اثر برگزیده 
چنیـن معرفی می شـود:۱. انتشـار اثر برای نخسـتین بار در سـال پیـش از برگزاری. ۲. تأثیرگـذاری در 
ارتقای سـطح ادبی کشـور. ۳. دارا بودن ارزش های هم خوان با اهداف یادشـده در اسـاس نامه جایزه. 

۴. برخورداری از ساختار و زبان مناسب و محتوای متناسب با چهار حوزه جایزه
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دبیران و هیئت علمی دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد 1. محمدرضا شـرفی خبوشـان 
به عنوان دبیر علمی و مهدی قزلی به عنوان دبیر اجرایی دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد 

از سـوی وزیر محترم منصوب شدند.
اعضای هیئت علمی دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد با حکم انتصاب وزیر فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی: 1. محمد سرور موالیی2. منیژه آرمین3. حجت االسالم محمدعلی مهدوی راد4. 

شـهریار عباسـی5. حمیدرضا شاه آبادی6. مریم برادران7. مجید قیصری و 8. مهدی قزلی 
داوران بخـش مسـتندنگاری: مرتضی سـرهنگی، ساسـان ناطق و میثـم امیـری؛ داوران بخش نقد 
ادبی: مریم حسـینی، محمدرضا سـنگری و ابوالفضل حری؛ داوران بخش مجموعه داسـتان کوتاه: 
خسـرو باباخانی، احسـان عباس لو و علی اصغر عزتی پاک؛ داوران بخش داستان بلند و رمان: شهریار 

عباسی، هادی خورشـاهیان و احسان رضایی
جدول 8-8: مقایسه جایزه ادبیات داستانی جالل آل احمد

نام جشنواره یا جایزه سال
تعدادعنوان قلم آماریدورهبرگزارشده

۱۳۹۷

جالل آل احمد
)جایزه ادبیات 

داستانی(

یازدهم

۳,۲۱۳تعداد کتاب های بررسی شده
۳تعداد کتاب های برگزیده

۲تعداد کتاب های شایستۀ تقدیر

تعداد داوران

بخش 
 ۱۲دولتی

بخش 
*خصوصی

دوازدهم۱۳۹۸

۵,۷۷۱تعداد کتاب های بررسی شده
۳تعداد کتاب های برگزیده

۵تعداد کتاب های شایستۀ تقدیر

تعداد داوران
بخش 
۱۲دولتی

بخش 
*خصوصی

اختتامیه دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد
آییـن پایانـی دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد، عصر شـنبه 23 آذر با اعالم برندگان این 
دوره در تاالر قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شـد. برگزیدگان و شایسـته تقدیر دوازدهمین دوره جایزه 
ادبی جالل آل احمد شـامل: آثار برگزیده و شایسـته تقدیر بخش »مستندنگاری«؛ برگزیده:»نقاشی 
قهوه خانه« نوشـته »محسن کاظمی« ازانتشـارات سوره مهر؛ شایسته تقدیر: »قطار باز«نوشته»احسان 
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نوروزی«ازنشرچشمه؛ آثارشایسته تقدیر بخش »داستان بلند و رمان« »دور زدن درخیابان یکطرفه« به 
قلم »محمدرضا مرزوقی« ازنشرثالث، »وضعیت بی عاری« به قلم »حامد جاللی« ازانتشاراتشهرستان 
ادب؛ اثرشایسـته تقدیـر بخش »داسـتان کوتاه« »افتـاده بودیم در گردنه حیران« به قلم »حسـین لعل 
بذری« ازنشـرنیماژ؛ آثاربرگزیده مشـترک و شایسـته تقدیر بخش »نقد ادبی«: »بومی  سازی رئالیسم 
جادویی در ایران« به قلم »محمد حنیف« و »محسـن حنیف«ازانتشـارات علمی فرهنگی »نظریه و 
نقد ادبی میان رشـته ای« به قلم »حسـین پاینده«ازانتشـارات سمت؛ شایسـته تقدیر: »دربارهمانایی و 

میرایی« به قلم »احمد شـاکری« ازانتشـارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
برگزاری سیزدهمین دوره آموزشی داستان نویسی آل جالل

بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی همزمان با برگزاری اختتامیه دوازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد، 
دوره عمومـی داستان نویسـی ویـژه اعضای پایگاه نقد داسـتان را در قالب دوره ای سـه روزه در تهران 
برگـزار کـرد. ایـن دوره در قالب کارگاه های آموزشـی با حضور اسـاتید داستان نویسـی و نویسـندگان 
صاحب نـام کشـور از جمله: رضـا امیرخانی، محمدجواد جزینی، محمدحسـن شهسـواری، ابراهیم 
زاهدی مطلق،یزدان سلحشـور، یونس شـکرخواه، شهریار عباسـی، داوود غفارزادگان، مجید قیصری 

و ... برگزار  شـد.
مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی داستان نویسی

با توجه به رسـالت بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی در جهت حمایت از فعالیت های آموزشـی، دوازده 
دوره کالس تخصصـی آمـوزش داستان نویسـی کوتاه مدت با تدریس اسـتاد محمد جواد جزینی در 
محل بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی برگزار شد. در این کالس ها مجموعه 169 ادب جو شرکت کرده 

و از 200 سـاعت آموزش بهره مند شدند.
چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر فجر

جشـنواره شـعر فجـر سـال 1385 پایـه ریـزی شـد. دو دوره اول آن غیررقابتـی بـود و تنهـادر آن از 
شاعران بزرگ تجلیل می شد. از دوره سوم، جشنواره شکل رقابتی به خود گرفت و از هشتمین دوره، 
توانست گستره خود را وسعت ببخشد و از یک جشنواره »ملی« به یک جشنواره »بین المللی« تغییر 
وضعیت دهد. این جشنواره از دوره نهم به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان واگذار شد و این نهاد 
مهم ادبی، وظیفه اجرای آن را برعهده دارد. جشـنواره بین المللی شـعر فجر امسـال ردای دوازدهمین 
دوره را بر قامت خود می بیند. در این چهار دوره محافل شعرخوانی در نقاط مختلف کشور به نسبت 
ادوار قبل گسـترش بیشـتری یافته و شاعران ایرانی نیز با حضور در کشورهای مختلف، شعر فارسی و 
پیاِم شعِر معاصر کشورمان را به نقاط دیگر دنیا انتقال داده و فرهنِگ ایرانی و زباِن غنی فارسی را در 

شـهرها و کشورهای دنیا بسط می دهند.
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فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر فجر
درایـن دوره آثـاری کـه در سـال 1397 به زبان فارسـی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
منتشـر شـده  باشـد در گروه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد1- شـعر بزرگسـال2- شـعر کودک و 
نوجوان3-دربـاره شـعر، کتاب هایـی می تواننـد در این جشـنواره شـرکت کنندکه که با مجـوز وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد جمهـوری اسـالمی ایران، بـرای اولین بار در سـال 1397 در داخل کشـور به چاپ 

رسـیده و در یکـی از سـه گروه ادبی بـاال قرار بگیرند.
فراخوان بخش ویژه چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر فجر

چهاردهمیـن جشـنواره بین المللی شـعر فجـر در بخش ویـژه، پذیرای آثار شـاعران جـواِن کم تر از 
25 سـال اسـت. موضوع اشعار:دبیرخانه  جشنواره  شعر فجر پذیرای آثار شـاعران جوان، در دو بخش 

موضوعی اسـت: الف( آزاد ب ( »بر خواِن فارسـی« )پاسداشـت زبان فارسـی( 
انتصـاب دبیـران و هیئـت علمی چهاردهمین جشـنواره بین المللی شـعر فجر، با حکم سـیدعباس 
صالحـی وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، مهـدی قزلی دبیـر اجرایی، سـعید بیابانکی دبیـر علمی و 

غالمرضـا طریقـی دبیـر بخش ویـژه چهاردهمین جشـنواره بین المللی شـعر فجر منصوب شـدند.
اعضـای هیئـت علمی چهاردهمین جشـنواره شـعر فجر: دکتر سـیدعباس صالحـی وزیر فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی در احـکام جداگانـه ای1. محمدعلـی بهمنـی2. مرتضـی امیری اسـفندقه3. مریم 
جاللی4. سیدمحمود سجادی5. غالمرضا طریقی6. میالد عظیمی7. جواد محقق و 8. قربان ولیئی 
را بـه عنوان اعضای هیئت علمی چهاردهمین جشـنواره بین المللی شـعر فجـر منصوب کرد. گفتنی 
اسـت، چندی پیش پس از پیشـنهاد معاون امور فرهنگی و موافقت وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، 
هیئت علمی جشنواره بین المللی شعر فجر تشکیل و کار خود را بر اساس آیین نامه ابالغی آغاز کرد.

یادآور می شود، پیش از این نیز در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سعید بیابانکی 
بـه عنـوان دبیـر علمـی و مهدی قزلی بـه عنـوان دبیر اجرایـی چهاردهمین جشـنواره بین المللی شـعر 
فجـر منصوب شـده بـود. هیئت داوران بخش »شـعر بزرگسـال« : 1. حمیدرضا شکارسـری2. زهیر 
توکلی و 3. عبدالحمید ضیایی؛ هیئت داوران بخش »شـعر کودک و نوجوان«: 1. محمد گودرزی 
دهریـزی2. انسـیه موسـویان و 3. حامـد محقق؛ هیئـت داوران بخش »درباره شـعر« 1. محمدکاظم 

کاظمـی2. بهزاد خواجات و 3. عیسـی َاَمن خانی
رونمایـی از پوسـتر چهاردهمیـن جشـنواره بین المللـی شـعر فجـر، پوسـتر چهاردهمیـن جشـنواره 
بین المللی شـعر فجر، صبح یکشـنبه 1 دی توسـط دکتر محسـن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و سـعید بیابانکی، دبیر علمی جشـنواره رونمایی شـد
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341 آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جشـنواره بین المللی شـعر فجر عصر شـنبه 12 بهمن ماه با حضور 
سـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در شـهر زاهدان برگزار شـد. نتایج نهایی داوری 
آثار این دوره جشـنواره: بخش »شـعر بزرگسـال« دو اثر »به رنگ دانوب« سـروده واهه آرمن از نشـر 
چشـمه و »را را« سـروده پانتـه آ صفایـی از انتشـارات فصـل پنجـم به صورت مشـترک به عنـوان آثار 
برگزیده؛ بخش »شـعر کودک و نوجوان« دو اثر»دل تو برد شـرط را« سـروده فاطمه ساالروند از نشر 
پیدایـش و »مگـر لـب زیپ دارد« سـروده غالمرضا بکتاش از انتشـارات امیرکبیر اثر شایسـته تقدیر؛ 
بخش »درباره شـعر« »کتاب چهارخطی« )کند و کاوی در تاریخ رباعی فارسـی( به قلم سـیدعلی 
میرافضلی از انتشـارات سـخن به عنوان اثر برگزیده انتخاب شدند. در اختتامیه چهاردهمین جشنواره 
بین المللـی شـعر فجـر، کتاب »بـا اهل انجمن« توسـط وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی رونمایی و از 
ادیبان برجسـته اسـتان سیستان و بلوچستان تجلیل شد. هم چنین وزیر ارشـاد از کتاب کارت دعوت، 
مجموعه داسـتان ۳۴ نویسـنده جوان پایگاه نقد داسـتان است که توسط آقایان احسان رضایی و یزدان 
سلحشـور گردآوری شـده و در نشـر جام جم و با همکاری بنیاد شـعر و ادبیات داستانی ایرانیان چاپ 

و منتشـر شده اسـت را رونمایی کردند. 
محفل های ادبی چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر فجر: محفل افتتاحیه چهاردهمین جشنواره 
بین المللی شـعر فجر در تاالر سـوره شـهر اصفهان، در این محفل ادبی عالوه بر سـعید بیابانکی دبیر 
علمـی و مهـدی قزلی دبیر اجرایی چهاردهمین جشـنواره بین المللی شـعر فجـر، محمدعلی بهمنی، 
پرویـز بیگـی حبیب آبـادی، عبدالجبـار کاکایـی، اسـماعیل امینی، محمـود اکرامی فـر، محمدکاظم 
کاظمی و جواد محقق به عنوان دبیران دوره های گذشته و خسرو احتشامی، فضل الله شیرانی )سخا( 
و محمد مستقیمی )راهی( از شاعران پیشکسوت اصفهان حضور داشتند که در بخش های مختلف 
این برنامه شـعرخوانی کردند.هم چنین حجت االسالم محمدعلی انصاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصفهان و مهدی احمدی فر، رئیس حوزه هنری اصفهان نیز در این برنامه سخنرانی کردند.

کلیپ پیام و شـعرخوانی علیرضا قزوه، دبیر نخسـتین جشنواره شـعر فجر که به دلیل اقامت در کشور 
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هند در این محفل حضور نداشت و سید علی موسوی گرمارودی که به دلیل کسالت نتوانسته بود به 
اصفهان بیاید نیز در بخش هایی از این محفل پخش شد.مهدی قزلی به نمایندگی از محسن جوادی 
معاون امور فرهنگی وزارت ارشـاد با اهدا لوح سـپاس به اسـتاد خسـرو احتشـامی، از یک عمر تالش 
وی در عرصه شـعر و ادبیات تجلیل کرد. محفل شـعرخوانی محفل »نگین سـلیمانی« در پاسداشت 
»سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی« با پیام وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در گلزار شـهدای شهر 
کرمان، گفتنی است، محفل »نگین سلیمانی« از محافل شعرخوانی چهاردهمین جشنواره بین المللی 
شـعر فجر، صبح جمعه ۲0 دی  ماه در جوار مزار مطهر سـردار شـهید قاسم سلیمانی در گلزار شهدای 

کرمان برگزار شد.
جدول 9-8: مقایسه جشنواره  شعر فجر 

بررسی دورهسال
تعداد عنوان کتاب شایسته تقدیرتعداد عنوان کتاب برگزیدهشده

۱۳۹۷۱۳۵،۹۵۶
0بخش در باره شعر۲بخش در باره شعر

۱بخش شعر بزرگسال۲بخش شعر بزرگسال
۲بخش شعر کودک و نوجوان0بخش شعر کودک و نوجوان

۱۳۹۸۱۴۶،۹۶۶
0بخش در باره شعر۱بخش در باره شعر

بخش شعر بزرگسال۲بخش شعر بزرگسال
۲بخش شعر کودک و نوجوانبخش شعر کودک و نوجوان

۱۱۶درصد تغییرا
جدول 10-8: جوایز و جشنواره های برگزار شده 

نام جشنواره یا جایزه 
تعدادعنوان قلم آماریمّلیبین المللیبرگزارشده

*شعر فجر

۶،۹۶۶تعداد کتاب های بررسی شده
۹تعداد کتاب های برگزیده

۲تعداد کتاب های شایستۀ تقدیر
۹بخش دولتیتعداد داوران

*بخش خصوصی

جالل آل احمد
)جایزه ادبیات 

داستانی(
*

۵،۷۷۱تعداد کتاب های بررسی شده
۳تعداد کتاب های برگزیده

۵تعداد کتاب های شایستۀ تقدیر

تعداد داوران
۱۲بخش دولتی

*بخش خصوصی



13
98

ال 
 سـ

گی
هنــ

ر فر
مـو

ت ا
اون

معـ
رد 

لکـ
عم

343

جدول 11-8: کارگاه ها و دوره های آموزشی شعر 
تعداد شرکت کننده )نفر(ساعت هر دورهتعداد دورهعنوان کارگاه ها و دوره های شعر

۱۵۳00محفل افتتاحیه شعر فجر
۱۴۲۵0محفل نگین سلیمانی شعر فجر

۱۴۴00محفل افتتاحیه اختتامیه فجر
۳۹۵0

جدول 12-8: مقایسه کارگاه ها و دوره های آموزشی شعر
تعداد شرکت کننده)نفر(تعداد دورهسال

۱۳۹۷۱۱۱،۱۴0
۱۳۹۸۳۹۵0

۱۷-۴۳-درصد تغییر
جدول 13-8: کارگاه ها و دوره های آموزشی به تفکیک استان 

تعداد شرکت کننده)نفر(ساعت هر دورهتعداد دورهعنوان کارگاه ها و دوره های آموزشی ادبیردیف
۳00*۱سیزدهمین دوره آموزشی آل جالل

۳00*۱*جمع
جدول 14-8: مقایسه کارگاه ها و دوره های آموزشی 

تعداد شرکت کننده)نفر(تعداد دورهسال
۱۳۹۷۱0۶۲۵
۱۳۹۸۱۳00

۵۲-۹0-درصد تغییر
جدول 15-8: تعداد کتاب های منتشرشده سال 1398

قیمت)ریال(شمارگانصفحاتپدیدآورعنوان
۲۷۲۲،000۴۵0،000ابراهیم زاهدی مطلقداستان نویسی باکالس

۲0۳۱،000۲۵0،000غالمرضا طریقیدرراه )گزیدۀآثاراعضای پایگاه نقد شعر(
سربرگ)گزینه داستان کوتاه انجمن های ادبی 

سراسرکشور(
گزینش: ابراهیم 

۴۶0۱،000۳۸0،000زاهدی مطلق و دیگران

گزینش: جوادمحقق و سربرگ)گزینه شعرهای انجمن های ادب یسراسرکشور(
۴۹۶۲،000۶00،000دیگران

فرهنگ گونه های نوپدید درشعر 
۱،۵۲۲۱،۵00۱،۶00،000)دو جلدی(بهمن ساکیمعاصرفارسی)دوجلدی(

ــــــــــــــ۸۸ـــــــنامه انجمن )ویژه نامه دومین مجمع(

بی قراری: مجموعه داستان نویسندگان دوره های 
آموزشی آل جالل )۲(

جمعی ازنویسندگان)زیر
نظرداودغفارزادگانوخسر

وباباخانی(
۱،000۳۸0،000

۲۴0۳00۴00،000یزدان سلحشورکارت دعوت
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جدول 16-8: مقایسه کتاب های منتشر شده

قیمت - ریالشمارگانتعداد صفحهتعداد عنوانسال
۱۳۹۷۲۴۷۵۳،000۱،۱۵0،000،000
۱۳۹۸۷۳،۵۹۳۸،۸00۵،۶۳0،000،000

۳۵0۷۵۶۲۹۳۴۹0درصد تغییر

جدول 17-8: مقایسه بررسی آثار پایگاه نقد شعر

تعداد شعر نقد شدهتعداد شعر رسیده برای پایگاه نقد شعرسال
۱۳۹۷۶،۸۶۸۱،۹۶۳
۱۳۹۸۱،۷۷۹۵۶۶

۷۱-۷۴-درصد تغییر
جدول 18-8: مقایسه بررسی آثار پایگاه نقد داستان

تعداد داستان نقد شدهتعداد داستان رسیده برای پایگاه نقد داستانسال
۱۳۹۷۲،۹۷0۲،۴۲۵
۱۳۹۸۳،0۳۵۲،۵۳۴

۱0۲۱0۴درصد تغییر

  مشکالت، موانع و پیشنهادات
مشکالت و موانع:

   کمبود شدید بودجه
پیشنهادات و برنامه های آتی:

   تأمین اعتبار برنامه های حمایتی بنیاد 
   تداوم خط و مشی تمرکززدایی و استفاده از همه مستعدان ادبی در سراسر کشور

   حمایت و مشارکت در برنامه های انجمن های ادبی خالق
   اهتمام به اجرای کامل طرح نظام رتبه بندی انجمن ها به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های 

انجمن های ادبی فعال در شهرستان ها و ایجاد رقابت سالم در حوزه ادبیات
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اسامی همکاران
1.مهـدی قزلـی مدیر عامل 2. مصطفی رازی جاللی 3.حمیدرضا آزادگان4. میثم امیری5. بدریه 
السـادات ابویی  6. علی اسـفندیاری 7. علی ایلنت 8. محسـن پنجاب 9. افسـانه دارسـنج 10. معید 
داسـتان 11. معصومه دادگر 12. رضا رفیعی 13.ابراهیم زاهدی مطلق  14. مریم جعفری 15. سـعید 
چگینی 16. سـجاد حسـین زاده 17. سید احسان حسینی نسب 18. محمدرضا حیدری 19.  محسن 
زاهـدی 20.احسـان سـلیمی 21.  کمال صفـری راد 22. غالمرضـا طریقی 23. احسـان عابدی 24. 
محمدحسـن علـی اکبر  25. جواد محقق 26. مجتبی مشـهدی ابراهیم 27. قربانعلـی مهدوی. 28. 

محمد محمودی 29. عباسـعلی محمودی





کالن برنامه ها
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کالن برنامه 1: تقویت ظرفیت های مردمی فرهنگ و هنر 
تعریف

 برنامه هـا، پروژه هـا و فعالیت هایـی که منجر به افزایش حضور و مشـارکت مردم و نهادهای مردمی 
در حوزه ی فرهنگ و هنر کشـور می شود.

ناظر به مسئله 
   ضعف توان و مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در تولید و توزیع فرهنگی

برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه 
   کمک به ایجاد و توانمند سازی نظام های صنفی و تولیدی بخش فرهنگ و هنر؛

   توسـعه کمی-کیفی نهادها و مؤسسـات دینی و فرهنگی غیردولتی با حفظ هویت مسـتقل و 
مـردم نهاد آن ها؛

   گسترش و ترویج سنت وقف و نذورات و خیرات و ... در تمامی حوزه های فرهنگ و هنر؛
   تمرکز زدایی از برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری؛

   بهره منـدی از جریان هـای فکـری و تشـکل های صنفـی در سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی و 
فعالیت های فرهنگـی و هنری؛

   رفع موانع سیاسی، حقوقی از فعلیت یابی خالقیت های نخبگان فرهنگی – هنری
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام
خروجی های کمی یا نتایج قالب و نحوه اجرا گستره اجرا

حاصل از اجرای اقدام اصالحی 
تکمیلی

تأسیسی 
خالقانه

صدور مجوز 
برای مؤسسات 

مردمی

مقررات گذاریملی*صدور و تمدید پروانه فعالیت انتشاراتی

صدور ۳۷۳  فقره مجوز فعالیت 
انتشاراتی و ۱۴۱0 فقره پروانه نشر 

تمدید شده
۲۴۳ شناسنامه

صدور مجوز چاپ  ۸۴۱00  
عنوان کتاب
۳0۵ مورد

۳ نمایشگاه
۲۷ مورد

مقررات گذاریملی*صدور شناسه به انجمن های ادبی
مقررات گذاریملی*صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

مجوز برگزاری گردهمایی ها و نشست ها 
مقررات گذاریملی*توسط مراکز و مؤسسات اقلیت ها

مجوز های صادر شده در حوزه 
تولیدکنندگان کاالهای فرهنگی و نظارت 

بر آن ها:
نمایشگاه نوشت افزار ایران نوشت

نمایشگاه نوشت افزار انجمن 
تولیدکنندگان نوشت افزار

نمایشگاه اسباب بازی ایران پالست

مقررات گذاری، ملی*
نمایشگاه

صدور مجوز برگزاری مسابقات، 
ملی*جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی

مقررات گذاری، 
مسابقات، 
جشنواره، 
نمایشگاه

۱.۲(حمایت از 
ایجاد و تقویت 

تشکل ها و 
صنوف

۱.  تشکیل بیش از ۲۵ هزار باشگاه 
کتاب خوانی کودک و نوجوان  با بیش از 

۳۲0 هزار عضو
توانمندیملی*

تقویت روحیه و انگیزه نهادهای 
مردمی  و فعاالن حوزه 

کتاب خوانی
تقویت روحیه و انگیزه نهادهای 

مردمی  و فعاالن حوزه 
کتاب خوانی

مشارکت مستقیم صنف 
کتابفروشان و ناشران در 

تصمیم  سازی های حوزه نشر 
کتاب

تاسیس ۷۸۵ انجمن فعال 
شناسنامه دار

بهره مندی از جریان های فکری 
و تشکل های صنفی در فرایند 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و 
فعالیت های فرهنگی و هنری

۴ مورد به عنوان رابط بین خریدار 
و فروشنده ی حق امتیاز کتاب 

ایرانی

۲. راه اندازی  شبکه روستاهای دوستدار 
توانمندیملی*کتاب

۳.  مشارکت صنفوف صنعت نشر در 
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران/ نمایشگاه های کتاب استانی 

تسهیالتملی/ استانی *

۴. ساماندهی مجمع انجمن های ادبی 
ملی*کشور

مقررات گذاری، 
حمایت مالی، 
توانمند سازی

۵. مشارکت صنوف در برگزاری جلسات 
نقد و بررسی و برگزاری همایش ها و 

جوایز کتاب
تسهیالتملی*

*۶. حمایت از فعالیت بنگاه های ادبی 
تسهیالت، حمایت بین المللی

مالی
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عرصه های 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامتحقق برنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه گستره اجرا

اجرا 
خروجی های کمی یا نتایج 

حاصل از اجرای اقدام اصالحی 
تکمیلی

تأسیسی 
خالقانه

واگذاری امور 
فرهنگی به 

مردم

واگذاری برگزاری جشنواره مروجان 
کتاب خوانی به شبکه گروه های 

ترویج کتاب خوانی
ملی*

توانمند سازی
جشنواره

 

برگزاری مجمع عمومی شبکه 
مروجان کتاب خوانی کشور 

در حاشیه جشنواره ششم 
تقدیر از مروجان کتاب خوانی 
با حضور شورای هماهنگی و 
برنامه ریزی برای بیش از ۶0 

نفر از مروجان و عالقمندان به 
ترویج کتاب خوانی

مانع زدایی از 
فعالیت های 

مردمِی 
فرهنگی، 
هنری و 
رسانه ای

تمرکززدایی از ضوابط و مقررات 
در برگزاری دوره های آموزش شعر 

و داستان
ملی*

۱. آموزش، 
توانمند سازی، 
مقررات گذاری

 راه اندازی پایگاه های 
نقد شعر و نقد داستان و 

ویکی ادبیات با هدف تسهیل 
دسترسی به آموزش

کالن برنامه 2: بهبود محیط کسب و کار فرهنگی
تعریف

برنامه هـا، پروژه هـا، فعالیت هـا و انتخاب رویکردهایی که منجر به افزایش توان صاحبان کسـب و 
کارهای فرهنگی ، رفع موانع تولید و مصرف فرهنگی و حمایت از تولید و مصرف فرهنگی و هنری 

می شود.
ناظر به مسائل

   ضعف توان مالی، فناوری نوین و زیرساختی تولید و مصرف فرهنگی و هنری
   رفتارهـای سـلیقه ای و ناکارآمـدی در نظـام حقوقـی - تقنینـی و حمایت هـا از عرصـه تولید و 

مصـرف فرهنگـی و هنری
 برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :

   زمینه  سازی و حمایت از ایجاد و تقویت بنگاه های مالی و پولی مورد نیاز بخش فرهنگ
   استقرار حرفه ای نظام مالکیت فکری – معنوی؛

   افزایش سـهم فرهنگ از تسـهیالت مالی- اعتباری و معافیت های مالیاتی، گمرکی، بیمه ها، 
انرژی و ....؛
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   ارزیابی و نظارت  بر اثربخشی حمایت های دولتی از بخش فرهنگ و هنر؛
   بهره مندی مناسب اصحاب فرهنگ و هنر از خدمات مالی، بیمه ای، حقوقی؛

   تسهیل فرآیندی و ساختارِی تولید و عرضه خالقیت ها و آفرینش های فرهنگی - هنری؛

عرصه های 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامتحقق برنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه اجرا گستره اجرا

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تأسیسی و 

خالقانه

گسترش و 
تقویت منابع 
مالی حوزه 

فرهنگ و هنر

اعطای تسهیالت قرض 
الحسنه کارآفرینی فرهنگی به 
روستاهای برگزیده و تقدیری 
پنجمین جشنواره روستاها و 

عشایر دوستدار کتاب

تسهیالتملی*

تقویت زیر ساختی 
اقتصاد فرهنگ
 و ۳ . فعال 

نگهداشتن این بخش 
از فرهنگ

۴. تخصیص

مشارکت در برگزاری 
نمایشگاه های کتاب استانی 
براساس روش های مشخص

مشارکت، استانی*
تسهیالت

اعطای تسهیالت به 
حمایت مالیملی*کتابفروشی ها

 حمایت های مالی مستقیم: 
پرداخت یارانه های فصلی 

کتابفروشان و جام باشگاه های 
کتاب و کتاب خوانی

حمایت مالی ملی
مستقیم

استمرار و توسعه 
معافیت های 

مالیاتی، بیمه ای 
و ...

موافقت با اعطای معافیت 
حقوق ورودی ماشین آالت 

چاپ و تجهیزات وابسته
یک معافیت برای تسهیالتملی*

ماشین آالت 
مستعمل؛ ۲ معافیت 
برای ماشین آالت نو

بهره مندی از معافیت 
مالیاتی

تشکیل بانک جامع  اطالعاتی 
کتابفروشان سراسر کشور با 
هدف تسهیل احراز واحد 
صنفی معاف از مالیات به 

سازمان امور مالیاتی

تسهیالتملی*

تسهیل 
شکل گیری 
کسب و کارها

صدور مجوز الکترونیکی چاپ 
صدور مجوز ۸۴۱00 ۱.مقررات گذاریملی*کتاب

عنوان کتاب
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عرصه های 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامتحقق برنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه اجرا گستره اجرا

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تأسیسی و 

خالقانه
رسمیت بخشی 
و اعتبارافزایی 

مشاغل و کسب 
و کارهای 

فرهنگی
تعمیم تسهیالت 

و مقررات 
حمایتی حوزه 

صنعت و 
اقتصاد به عرصه 

فرهنگ

کالن برنامه 3:  عمومی  سازی دسترسی فرهنگی
تعریف

هـر برنامـه، پـروژه و یـا فعالیتـی که منجـر به دسترسـی بیش تر همـه ی ایرانیان بـه خدمـات، آثار و 
محصوالت فرهنگی تولید شـده در داخل کشـور شـود و به افزایش مصرف فرهنگی و هنری داخلی 

در سراسـر کشور بیانجامد.
ناظر به مسئله 

   پایین بودن سرانه مصرف محصوالت فرهنگی ایرانی در سبد خانوار
برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه 

    افزایـش دسترسـی همگانـی بـه فضاهـا، خدمـات و محصـوالت فرهنگی با نگـرش عدالت 
فرهنگـی به خصـوص در مناطـق روسـتایی و محروم؛

   تقویت و حمایت از اصالح نظام توزیع و فروش محصوالت فرهنگی – هنری در کشور؛
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عرصه های 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامتحقق برنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه اجرا گستره اجرا

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تأسیسی و 

خالقانه

حمایت از 
ایجاد و توسعه 

فضاهای 
فرهنگی، 
هنری و 
رسانه ای

حمایت از ایجاد و توسعه 
ملی*کتابفروشی ها 

تسهیالت، حمایت 
پرداخت واممالی

حمایت 
از ایجاد 
گذرهای 
فرهنگی

برگزاری 
نمایشگاه ها 
و اجرای 

رویدادهای 
ملی، 

منطقه ای 
و محلی 

برای عرضه 
محصوالت 
فرهنگی، 
هنری و 
رسانه ای

برپایی جشنواره چاپ 
جشنوارهاستانی*استانی 

۱.برگزاری جشنواره 
نوزدهم چاپ با حضور 

۲۳ استان در تهران
۲ برگزاری ۲۴ نمایشگاه 
استانی و دو نمایشگاه 

تخصصی کتاب
۳.سی و دومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران
۴. برگزاری جشنواره های 
ادبی شعر فجر و جایزه 

جالل آل احمد
۵. رونمایی از ۱۷ 

عنوان کتاب حمایت 
شده توسط دبیرخانه 

طرح گرنت به زبانهای 
انگلیسی، ترکی و ارمنی 
۶.. بیست و ششمین 

دوره هفته کتاب دولت 
جمهوری اسالمی ایران

۷. پنجمین دوره 

برگزاری نمایشگاه های 
نمایشگاهاستانی*کتاب استانی 

 برپایی نمایشگاه بین المللی 
نمایشگاهملیبین المللی*کتاب تهران

جشنوارهملی*برگزاری جشنواره های ادبی

شرکت در نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت ۲0۱۹ جهت 

طرح گرنت
نمایشگاهبین المللی*

همایش، جشنواره، ملی* برگزاری هفته کتاب ۱۳۹۸
نمایشگاه، نشست

جشنوارهملی*برگزاری جایزه فیروزه
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام

قالب و نحوه اجرا گستره اجرا
خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تأسیسی و 

خالقانه

حمایت و 
ارائه تسهیالت 
برای عرضه 

محصوالت یا 
اجرای رویدادها 
در مناطق کم 

برخوردار

توزیع و اهدای کتاب به 
استان ها، مراکز مصرف و 

مناطق کم برخوردار
تسهیالتملی*

۱. تعداد:
۴۷،۵۸۲ عنوان
 در۴۴۵،۳۴۴ 

شمارگان
به مبلغ: 

 ۱۳۷،۸۲۶،۳۹۶،۴۹0
ریال

۲. افزایش دسترسی 
عمومی مردم به کتاب
۳.افزایش دسترسی 

عمومی مردم به کتاب 
۴. تجهیز کتابخانه ها 
و انجمن های ادبی 

مناطق کم برخوردار از 
نظر منابع ادبی

۵. طرح یارانه های 
کتاب به گونه ای 

است که تمام زنجیرۀ 
نشر را پوشش دهد، 
نه فقط بخش تولید و 
گروه ناشران، عالوه 
بر این به نحوی باشد 
که مستقیمًا در اختیار 
خریدار قرار بگیرد 
و به خرید کتاب 
اختصاص یابد.

تهیه ۲00 عنوان کتاب در 
شمارگان ۲000 نسخه به 

قیمت ۳۵0 میلیون ریال و ۶0  
کارتن کتاب کمک درسی  
برای اهدا به ۵0 روستا ها و 
شهر های محروم و کمتر 

برخوردار

تسهیالتملی*

راه اندازی پویش کتاب 
خوانی با مشارکت تعدادی 
از دستگاه های فرهنگی در 
تهران و جمع اوری بیش از 
۶0 هزار جلدکتاب و توزیع 
بین هشتصد روستا در ده 

استان کشور

منطقه ای و *
تسهیالت و پویشاستانی

راه اندازی طرح ترویج کتاب 
تسهیالتاستانی*صبح دانایی

طرح های فصلی کتاب  
)توزیع یارانه مصرف کننده از 

طریق کتابفروشی ها(
تسهیالتملی*
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کالن برنامه 4: گسترش مناسبات فرهنگی ایران و جهان
تعریف

برنامه هـا، پروژه هـا و فعالیت هایـی کـه منجـر به افزایـش حضور اصحـاب فرهنگ و هنر ایـران در 
مجامـع و رویدادهـای فرهنگـی و هنـری و دینی جهان و یـا به افزایش حضـور خدمات، محصوالت 
و آثـار فرهنگـی و هنری ایرانی و اسـالمی در بازارهای جهانی شـده و یا منجـر به کاهش جریان های 

ایران هراسـی و شیعه هراسـی در منطقه و جهان بشـود.
ناظر به مسائل 

   سهم ناچیز ایران از بازار محصوالت، خدمات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان
   حضور کمرنگ ایران در مجامع و رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه ای و جهانی

   وجود جریان های ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه و جهان
برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه 

    فعـال  سـازی و بهـره گیـری از ظرفیـت اصحـاب فرهنگ و هنـر و تشـکل های غیردولتی در 
تعامـالت فرهنگی ایـران با جهان؛

   مانـع زدایـی و حمایت از حضـور و فعالیت بخش خصوصی در بازارهای جهانی محصوالت 
و آثـار فرهنگی و هنری؛

   ارتقای تعامالت جغرافیای ایران فرهنگی و زبان فارسـی و گسـترش مراکز و برنامه های ایران 
شناسـی در خارج  از کشور؛ 

   توسعه کمی و کیفی گردشگری مذهبی)حج، زیارت و ...(؛
   بهره گیری از ظرفیت دانشـگاه ها و حوزه های علمیه برای حضور فعال و موثر در سـازمان ها 

و مجامع فرهنگی جهان؛
   ارتقای سطح مشارکت ایرانیان خارج از کشور در تعامالت فرهنگی با جهان؛

   تقویت گفت وگوهای فرهنگی – دینی ایران با جهان به ویژه جهان اسالم و منطقه؛
   شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران در سطح جهانی
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه اجرا گستره اجرا

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تأسیسی و 

خالقانه

ایجاد یا گسترش 
فعالیت ها و تولیدات 

فرهنگی مشترک

حمایت از تدوین مقاله با عنوان 
 The Book( : خواندن در ایران
 Promotion Activities in

 Iran Report : Reading in
Iran(  گزارشی از فعالیت های 

ترویج کتاب خوانی در ایران به دو 
زبان انگلیسی و فارسی، ارائه شده 
در فدراسیون بین المللی انجمن ها 
و مؤسسات کتابداری) ایفال( در 

شهر آتن یونان

تسهیالتبین المللی*

۱. ایجاد زمینه گسترش 
تبادالت فرهنگی

۲. توسعه فرهنگ 
کتاب خوانی و تقویت 
مبانی فکری و فرهنگی

۳. ایجاد زمینه گسترش 
تبادالت فرهنگی

۴.تعداد ۲0 عنوان کتاب

برگزاری کارگاه آموزشی 
»مدل های جهانی فرهنگ 

کتاب خوانی و شیوه های ترویج آن 
در اروپا و ایران«

آموزشبین المللی*

توزیع گزارش برنامه های ترویج 
کتاب خوانی در نمایشگاه 
بین المللی کتاب فرانکفورت

تسهیالتبین المللی*

حمایت از انتشار کتاب در قالب 
طرح گرنت که به صورت مشترک 

با ناشر خارجی منتشر شده است
بین المللی*

حمایت مالی، 
تسهیالت و 
توانمند سازی

ایجاد یا گسترش 
پیمان، تفاهم نامه ها 
و موافقت نامه های 

مشترک

امضاء تفاهم نامه تبادل غرفه رایگان 
با سایر کشورها برای حضور متقابل 

در نمایشگاه های بین المللی
تفاهم نامهبین المللی*

۱. حضور کم هزینه در 
نمایشگاه های خارج از 
کشور و جلب مشارکت 
ناشران کشورهای دیگر 

برای حضور در نمایشگاه 
کتاب تهران

۲. تعداد ۷ موافقت نامه
۳. تعداد ۵ نهادبین المللی

بررسی موافقت نامه های 
فرهنگیبین المللی که از طریق 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی به معاونت فرهنگی 

منعکس می شود

تفاهم نامهبین المللی*

همکاری با سازمان ها و 
مؤسساتبین المللی مستقر در ایران 
همچون آیسسکو، یونسکو، اکو، 

یونیسف و سازمان حقوق بشر 
اسالمی

تفاهم نامهبین المللی*
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه اجرا گستره اجرا

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تأسیسی و 

خالقانه

ساماندهی و تسهیل 
حضور فعاالن 

فرهنگی، هنری و 
رسانه ای در عرصه 

بین الملل

دعوت از نویسندگان، تصویرگران 
و پدیدآوران فرهنگی و هنری 

با حمایت مالی برای حضور در 
رویدادهایبین المللی

حمایت مالیبین المللی*

۱. معرفی صنعت نشر و 
نویسندگان کشور

۲. حضور نویسندگان 
کودک در همایش 
ادبیات کودک روسیه
۳. معرفی برگزیدگان 
و شایستگان تقدیر 

جایزه کتاب سال به 
مؤسسه نمایشگاه های 

فرهنگی برای حضور در 
نمایشگاه های بین المللی 

کتاب

تسهیل حضور شاعران و نویسندگان 
حوزه شعر و داستان کودک برای 

حضور در محافلبین المللی
تسهیالتبین المللی*

تسهیل امور برگزیدگان و شایستگان 
تقدیر جایزه کتاب سال برای 

حضور در نمایشگاه های بین المللی 
کتاب

تسهیالتبین المللی*

حمایت از ایجاد یا 
توسعه بازارهای حراج 

بین المللی

حضور و مشارکت در 
رویدادهای فرهنگی 

و هنریبین المللی

تسهیالتبین المللی*حضور در محافل ادبیات کودک

۱. حضور نویسندگان 
کودک در همایش 
ادبیات کودک روسیه

۲. معرفی صنعت نشر 
کشور و استفاده از 

تجارب سایر کشورها در 
برگزاری نمایشگاه ها

۳. برگزاری نمایشگاه 
بین المللی چاپ و 

بسته بندی و  نمایشگاه 
بین المللی چاپ و 
فرآورده های صنعتی

۴. ارتقای سطح مشارکت 
ایرانیان خارج از کشور در 
تعامالت فرهنگی با جهان
۵. حمایت از ۱۷ عنوان 

کتاب در نمایشگاه 
فرانکفورت

شرکت در ۱۶ نمایشگاه خارج 
نمایشگاهبین المللی*از کشور

مشارکت در برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی چاپ 

و نشر
مشارکت وتسهیالتبین المللی*

دعوت از میهمانان خارجی 
)نویسندگان ایران شناس و اسالم 

پژوه( 
تسهیالتبین المللی*

شرکت در نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت ۲0۱۹ جهت طرح 

گرنت:
حضور نماینده دبیرخانه گرنت 
در نمایشگاه بین المللی کتاب 

فرانکفورت ۲0۱۹
ساخت تیزر تبلیغاتی طرح گرنت 
ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب 

فرانکفورت ۲0۱۹
رونمایی از ۱۷ عنوان کتاب حمایت 
شده توسط دبیرخانه طرح گرنت 

به زبانهای انگلیسی، ترکی و ارمنی 
در نمایشگاه بین المللی کتاب 

فرانکفورت۲0۱۹ 

تسهیالت و حمایت بین المللی*
مالی
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه اجرا گستره اجرا

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تأسیسی و 

خالقانه

تسهیل یا حمایت از 
صادرات محصوالت 

فرهنگی

اخذ درخواست پیش از چاپ 
و صدور مجوز خروج از طریق 

سامانه چاپ
تسهیالتملی*

۱. صدور تعداد ۱۳۹ 
مجوز

به وزن  ۵،۳۴۵،۵۳۵ 
کیلوگرم

همکاری با 
سازمان هایبین المللی 
عرصه فرهنگ و هنر
توسعه فعالیت ها و 

ارتباطات مناسکی با 
کشورهای اسالمی

کالن برنامه 5:  شفاف  سازی فرهنگی
تعریف

هـر برنامـه، پـروژه و فعالیتی که دسترسـی همگان به اطالعات، اسـناد مالی، حمایت هـا، رویه ها و 
مقـررات را ممکن کند.

ناظر به مسئله 
   عدم شفافیت کافی در نظام حمایت از تولید و مصرف فرهنگی و هنری؛

   ابهام و عدم شفافیت در حقوق حرفه ای و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه؛
   رفتارهـای سـلیقه ای و ناکارآمـدی در نظـام حقوقـی - تقنینـی و حمایت هـا از عرصـه تولید و 

مصـرف فرهنگـی و هنری.
برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه 

    اتخـاذ تدابیـر حقوقـی - تقنینـی برای شفاف  سـازی و کاهش رفتارهای سـلیقه ای و اقدامات 
فراقانونـی در نظارت بـر فعالیت های فرهنگی، هنری و رسـانه ای

   استقرار نظام دسترسی آزاد به اطالعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
   انتشار گزارش های عملکردی و اطالعات سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه گستره اجرا

اجرا 

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام اصالحی و 
تکمیلی

تأسیسی و 
خالقانه

 ایجاد و توسعه 
سازوکار 

شفاف  سازی در 
وزارتخانه

اصالح و توسعه سامانه جامع 
توانمند سازی و ملی*چاپ – ملی

تسهیالت

۱و ۲.راه اندازی در ۲۵ 
استان: شفاف  سازی 

روندهای اداری، تسریع 
در انجام رویه ها، یکسانی 
رویه ها در و جلوگیری از 

اعمال نظر شخصی
۳. دسترسی آزاد به 

اطالعات و شفاف  سازی 
عملکرد  و هزینه ها

۴. اعالم لیست آثار 
رسیده به جشنواره شعر 
فجر و جایزه جالل و 

انتشار  هزینه های جوایز 
ادبی 

۵-۱0. شفاف  سازی

دریافت و ارسال استعالم های 
توانمند سازی و ملی*چاپ با وب سرویس

تسهیالت
بارگزاری هزینه ها و 

قرارداده ای دفاتر و مؤسسات 
تابعه در سامانه شفاف  سازی

تسهیالتملی*

انتشار اطالعات قابل انتشار 
جشنواره های ادبی و اعالم 
وضعیت کامل انجمن های 

ادبی

انتشارملی*

آیین نامه ی اجرایی ضوابط 
برگزاری مسابقات دینی، 
فرهنگی و هنری همراه 

ضوابط برگزاری

انتشارملی*

شیوه نامه ی برگزاری جایزه ی 
کاالهای فرهنگی با الگوی 

ایرانی-اسالمی
انتشارملی*

شیوه نامه ی اجرایی طرح 
حمایت از ترجمه و انتشار 
کتاب ایرانی در بازار های 

جهانی

ملی/*
انتشاربین المللی

پیش نویس آیین نامه ی 
برگزاری جشنواره ها و 

نمایشگاه های فرهنگی و 
هنری

انتشارملی*

پیش نویس آیین نامه ی 
خدمات فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
هموطنان پیرو ادیان توحیدی

انتشارملی*

پیش نویس آیین نامه ی 
کمیته ی راهبردی مدیریت 

مسایل اقوام ایرانی
انتشارملی*
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه گستره اجرا

اجرا 

خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام اصالحی و 
تکمیلی

تأسیسی و 
خالقانه

انتشار اطالعات 
سازمانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

انتشار گزارش های 
عملکردی و 

هزینه ای وزارت 
متبوع

انتشارملی*خرید کتاب

۱.تعداد ۳۵0،۸۳0 جلد
۲.تعداد ۴۴۵،۳۴۴ جلد
۳-۵. تقویت فرهنگ 
شفاف  سازی  و فراهم 
 سازی مشارکت مردم 
در تصمیم  سازی و 

تصمیم گیری

حمایت از پیش از چاپ 
کتب ارزشمند؛ توزیع و 
اهدای کتاب به مراکز 

مصرف و استان ها

انتشارملی*

تهیه و تدوین مستندات 
روستاهای برگزیده ششمین 
جشنواره روستاها و عشایر 

دوستدار کتاب

انتشارملی*

انتشار گزارش عملکرد 
معاونت امور فرهنگی در 

سال ۱۳۹۷ و بارگذاری آن بر 
روی پایگاه اطالع رسانی

انتشارملی*

تهیه و تدوین گزارشی از 
فعالیت استان ها در برنامه های 
ترویج کتاب خوانی در سال 

۱۳۹۸

انتشارملی*

کالن برنامه 6:  ارتقای  محتوایی تولیدات فرهنگی
تعریف 

برنامه هـا، پروژه هـا، فعالیت هـا و انتخـاب رویکردهایی کـه بتواند به ارتقای کیفی خدمـات، آثار و 
محصـوالت فرهنگـی و هنـری مبتنی بر ارزش های اسـالمی ایرانی که در کشـور به منظـور عرضه در 

داخـل و خـارج از ایران  تولید می شـوند، کمک کند.
ناظر به مسائل 

   گسـترش شـکاف های اجتماعـی )نسـلی، قومیتـی، جنسـیتی و ...( و فقـدان گفت وگوهای 
سـازنده و فراگیر

  ضعف الگو سازی، تولید و عرضه محصوالت فرهنگی هنری مطابق با سبک زندگی اسالمی 
– ایرانی
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برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :
   بازنگری در رویه ها و شاخص های نظارتی تولید و نشر محصوالت فرهنگی، هنری و رسانه ای 

)هدفمند سازی رویکرد سلبی وزارتخانه(؛
   تبدیل ویژگی های محتوایی آثار و محصوالت فرهنگی مانند موضوع، درونمایه، مضامین و ... 

به اولویت های مصرح در اسناد فرهنگی باالدستی کشور )هدفمند سازی رویکرد ایجابی وزارتخانه(؛
   حمایـت از توسـعه تولیـد و ترویج آثـار و محصوالت فرهنگی – هنری بومی اقـوام ایرانی و نیز 

ترویـج آیین هـای ملی، منطقـه ای و محلی در جهت تقویت انسـجام و وحدت ملی؛
   حمایـت از تولیـد آثار فرهنگی و هنـری بر محور معارف قرآن و اهل بیت)ع( و میراث معنوی 

ایرانی ناظر به الگو سـازی سـبک زندگی اسالمی – ایرانی؛ 
    اصالح رویه و شاخص های حمایت از آثار و فعالیت های فرهنگی در چارچوب موضوعات 

و نیازهای نیاز های روز جامعه، برآمده از پژوهش های دقیق علمی.

عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام

قالب و نحوه اجرا گستره اجرا
خروجی های کمی 
یا نتایج حاصل از 

اجرای اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تاسیسی و 

خالقانه

طراحی و 
تدوین سازوکار 
ارتقای محتوایی 

محصوالت 
فرهنگی، هنری 

و رسانه ای

تولید محتوای با کیفیت 
در حوزه ادبیات معاصر و  

ادبیات دفاع مقدس
تسهیالتملی*

۱. انتشار بیش 
از ۲۲0 مدخل 

در ویکی ادبیات 
درباره ادیبان معاصر
۲. تعداد ۲۸ عنوان 

در ۱۶۶۵0 نسخه
۳-۴. حمایت از 
تولید آثار فرهنگی 
و هنری با غنای 

محتوایی

حمایت از چاپ کتب 
ارشمند با خرید پیش از 

چاپ
تسهیالتملی*

برگزاری نشست های نقد و 
بررسی محتوایی کتاب های 
تازه نشر با حضور نویسنده 

و ناشر و مخاطبان

نشست/ملی*
تسهیالت

انتشار یادداشت 
صاحب نظران درباره 

کتاب های منتشر شده و 
نقد و بررسی آثار 

اطالع رسانیملی*
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام

قالب و نحوه اجرا گستره اجرا
خروجی های کمی یا 
نتایج حاصل از اجرای 

اقدام
اصالحی و 

تکمیلی
تاسیسی و 

خالقانه

بازنگری در 
شیوه نامه ها و 

دستورالعمل های 
نظارت و 

ارزیابی

تدوین دستورالعمل 
نظارت برتولید محصوالت 

چاپی
مقررات گذاریملی*

۱. .صدور مجوز 
فعالیت واحدهای 

چاپی از طریق سامانه 
چاپ و صدور۴0 

پروانه تاسیس از طریق 
سامانه جامع چاپ

۲ و ۳. روزآمد سازی 
فعالیت ها و کاهش 
هزینه های جوایز و 

سامان مند سازی جوایز 
کتاب سال و  استانی

۴-۶ . رفع اشکاالت 
آیین نامه های  قبلی، 

شیوه نامه های 
اجرایی، شیوه نامه های 

مالی و اصالح 
دستورالعمل های 

موجود

بازنگری و بازنویسی 
آیین نامه جایزه کتاب سال 

جمهوری اسالمی ایران
مقررات گذاریملی*

تدوین آیین نامه جایزه 
کتاب سال استانی )در 

حال طی مراحل اداری و 
نظارتی برای تصویب(.

مقررات گذاریاستانی*

مقررات گذاریملی*آیین نامه تکریم اهل قلم

شیوه نامه حمایت از 
حضور نویسندگان در 
نمایشگاه های بین المللی

ملی/*
مقررات گذاریبین المللی

بازنگری شیوه نامه نظارت 
محتوایی بر کتاب های 
وارد شده به نمایشگاه

ملی/*
مقررات گذاریبین المللی

اصالح و 
هدفمند سازی 
حمایت های 

فرهنگی، هنری 
و رسانه ای
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تولید یا حمایت از تولید 
محصوالت فرهنگی، 

هنری ناظر به :
تقویت  عزت و 

قدرت ملی با طرح 
پیشرفت های فناوری.

تقویت خانواده محوری 
و سبک زندگی.

مسئولیت پذیری فردی 
و اجتماعی.

افزایش امید و نشاط 
اجتماعی.

اعتماد  سازی از طریق  
مبارزه با فساد و بی 

عدالتی.

خرید کتاب با موضوع تقویت عزت و 
حمایت  مالی  ملی*قدرت ملی با طرح پیشرفت های فناوری.

مستقیم

۱. خرید ۱۶ عنوان
۴۵0 شمارگان

۴0۳،۸00،000  ریال
۲. خرید ۱۵ عنوان 

۱۳00 شمارگان به مبلغ 
۴۱،0۲0،000 ریال
۳. خرید ۶ عنوان

۴۵0 شمارگان
۲0۸،۵00،000 ریال
۴. خرید  ۴۹عنوان

۴۸00 شمارگان
۱،۳۱۴،000،000  ریال

۵. خرید ۴ عنوان 
کتاب به شمارگان ۳00 

و مبلغ ۶۱،۹۵0،000 
ریال

۶. اعزام مستندنگار 
به خوزستان و انتشار 

کتاب ده هشتاد درباره 
سیل خوزستان

۷. تخصیص: ۲۸ 
عنوان در ۱۶۶۵0 نسخه

حمایت از خرید کتاب با موضوع سبک 
حمایت  مالی  ملی*زندگی

مستقیم
حمایت از خرید کتاب با موضوع 

حمایت  مالیملی*مسئولیت پذیری
مستقیم

حمایت از خرید کتاب با موضوع افزایش 
حمایت  مالی  ملی*امید و نشاط

مستقیم
حمایت از خرید کتاب با موضوع مرتبط 

حمایت  مالی  ملی*با فساد
مستقیم

حمایت  مالی  ملی/ استانی*مسئولیت پذیری فردی و احتماعی
مستقیم

حمایت های مالی مستقیم:
)حمایت از برگزاری جشنواره ، مراسم  و 

فعالیت های فرهنگی در استان ها :
کنگره مشاهیر کرد -جشنواره امام رضا 

۹۸ - مراسم و فعالیت های استانی
جایزه آذریزدی - استان هرمزگان 

)معاونت توسعه( - هفته کتاب
 استان گلستان )برنامه های جانبی 

نمایشگاه کتاب استانی( - استان ها 
)کاالها و محصوالت فرهنگی( 

برگزاری مراسم مهدویت - جشنواره 
ملی کاما - مرحله دوم جشنواره رضوی 

)استانی(
-  حمایت از برگزاری جام باشگاه های 
کتاب و کتاب خوانی سراسر کشور؛-  
حمایت از تولید و انتشار آثار ارزشمند:
کتاب درنگ تماشا در ۲ جلد- کتاب 
ایالت ایران در دو جلد- ترجمه ۷عنوان 

کتاب با موضوع روانشناسی اخالقی 
احساسات + ۵عنوان کتاب با موضوع 

امکانات نوین در فضای مجازی- کتاب 
روابط بین الملل و آداب دیپلماسی در 

شاهنامه- آماده  سازی و به گزین نمودن 
۱0 عنوان کتاب شامل:

 تاریخ بیهقی/۴مقاله عروضی سمرقندی/
فرج بعد از شدت/گلستان سعدی/ 

جوامع الحکایات/ روضه الخلد/لطائف 
الطوایف/کلیله و دمنه/قابوسنامه/ 

بوستان سعدی - تدوین مجموعه کتاب 
مکتوبات و بیانات سیاسی علمای شیعه- 

کتاب ایالت ایران ۲ جلدی- کتاب 
دانشنامه جهان اسالم ج ۲۵(

حمایت  مالی  ملی*
مستقیم
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کالن برنامه 7:   انسجام و هماهنگی فرهنگی دستگاه های کشور
تعریف:

برنامه هـا، پروژه هـا، فعالیت هـا و انتخـاب رویکردهایی که از مـوازی کاری، تداخـل و ناکارآمدی 
دستگاه های کشور در حوزه ی فرهنگ و هنر پیشگیری کند و با تجمیع و هم افزایی ظرفیت ها و توان 

این دسـتگاه ها به تولید و مصرف فرهنگ و هنر ایرانی اسـالمی کمک کند.
ناظر به مسئله :

    رفتارهـای سـلیقه ای و ناکارآمـدی در نظـام حقوقـی - تقنینـی و حمایت هـا از عرصه تولید و 
مصرف فرهنگـی و هنری

    ضعـف الگو سـازی، تولیـد و عرضـه محصـوالت فرهنگـی هنـری مطابـق بـا سـبک زندگی 
اسـالمی – ایرانی

برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :
    سـاماندهی و توسـعه همکاری های وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی با با سایر وزارتخانه ها و 

دستگاه های فرهنگی کشور 
    تعریف و اجرای همکاری های فرهنگی با دستگاه های اقتصادی و خدماتی کشور

    احیـا و فعال سـازی تفاهم نامه هـای پیشـین وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی با دسـتگاه های 
کشور؛

    بهبود و تسهیل مبادله و داد و ستد منابع سازمانی با سایر دستگاه ها
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عرصه های تحقق 
عنوان یا شرح اجمالی اقدامبرنامه

نوع اقدام
قالب و نحوه گستره اجرا

اجرا 
خروجی های کمی یا نتایج 

حاصل از اجرای اقدام اصالحی و 
تکمیلی

تاسیسی و 
خالقانه

مبادله 
تفاهم نامه های 

هدفمند

تفاهم نامهملی*انعقاد تفاهم نامه با سازمان زندان های کشور

۱. ایجاد زمینه های 
رشدفرهنگی

۲. انتشار کتاب
۳.جذب سرباز فرهنگ

۴-۵. بهبود و تسهیل مبادله 
و داد و ستد منابع سازمانی 
با سایر دستگاه ها، احیا و 
فعال سازی تفاهم نامه های 
پیشین وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی با 
دستگاه های کشور

۶. هم افزایی و اجرای بهتر 
وظایف و مأموریت های 

طرفین در راستای 
یکپارچه سازی در 

پایگاه های داده ای و بانک 
اطالعاتی

تفاهم نامه انتشار مشترک آثار برجسته ادبی با 
تفاهم نامه/ ملی*انتشارات سوره مهر

تسهیالت
انعقاد تفاهم نامه با مرکز نخبگان نیروهای 

تفاهم نامهملی*مسلح

عقد تفاهم نامه با انجمن های علمی وابسته 
به وزارت علوم در برگزاری کارگاه، همایش 

و جوایز کتاب، جلسات نقد و بررسی 
محتوای کتاب

تفاهم نامهملی*

عقد تفاهم نامه با انجمن های صنفی وابسته 
به وزارت کار در برگزاری کارگاه، همایش 

و جوایز کتاب، جلسات نقد و بررسی 
محتوای کتاب

تفاهم نامهملی*

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز اسناد, 
کتابخانه ملی و خانه کتاب برای راه اندازی 

سامانه پنجره واحد
تفاهم نامهملی*
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اجرای فعالیت 
مشترک در 

موضوع مشخص 
با سایر دستگاه ها

نمایشگاهبین المللی*برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

۱. سی و دومین نمایشگاه
۲. تعداد

۳. انتخاب شهر شیراز
۴-۶. توسعه فرهنگ 
کتاب خوانی و تقویت 
مبانی فکری و فرهنگی
دومین جایزه منطقه ای
بیست و ششمین دوره

برگزاری بهتر و مناسبت تر 
این جایزه و استفاده از 

ظرفیت دیگر نهادها برای 
برگزاری بهتر مراسم

۸-۱۲.بهبود و تسهیل 
مبادله و داد و ستد منابع 
سازمانی با سایر دستگاهه

-احیا و فعال سازی 
تفاهم نامه های پیشین 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با دستگاه های 

کشور
۱۳. تعداد ۹ استارت آپ

۱۴. تعداد ۲0 نشست
۱۵. پنجمین دوره

نمایشگاهاستانی*برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی
جشنوارهملی*برگزاری مراسم پایتخت کتاب ایران

برگزاری جشنواره روستاها و عشایر دوستدار 
جشنوارهملی*کتاب

جشنوارهملی*برگزاری جام باشگاه های کتاب خوانی
برگزاری اولین دوره جام باشگاه های 

کتاب خوانی ویژه زندان های سراسر کشور 
در ده استان کشور

جشنوارهاستانی*

برگزاری جایزه منطقه ای کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران در هند با مشارکت 

مرکز رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
و بنیاد ادبی بیدل

جشنوارهبین المللی*

برگزاری هفته کتاب دولت جمهوری 
جشنوارهملی*اسالمی ایران

برگزاری نخستین جشنواره میراث مکتوب 
رضوی)ع( با همکاری بنیادبین المللی امام 

رضا)ع( و استان یزد
جشنوارهملی/ استانی*

مشارکت در برگزاری نخستین جشنواره ملی 
کاما )کتاب افراد معلوم ایران( با همکاری 

انجمن نابینایان ایران و انجمن علمی و 
آفرینش های هنری معلوالن ایران، سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی، شهرداری تهران، 

سازمان بهزیستی

جشنوارهملی*

برگزاری کارگاه ها، همایش و جوایز کتاب، 
جلسات نقد و بررسی محتوای کتاب  با 
انجمن های علمی وابسته به وزارت علوم

همایش و ملی*
آموزش

برگزاری کارگاه ها، همایش و جوایز کتاب، 
جلسات نقد و بررسی محتوای کتاب  با 
انجمن های صنفی وابسته به وزارت کار

همایش و ملی*
آموزش

نشست های تخصصی با حوزه های کسب 
و کار صنعت نشر در فضای مجازی: 

سایت های فروش، استارت آپ ها و 
نرم افزارهای تولید و فروش

نشستملی*

مشارکت با نهاد ریاست جمهوری در حوزه 
همکاریملی*استارت آپ های فرهنگی صنایع دستی.

جشنوارهملی*برگزاری جایزه فیروزه
استفاده از ظرفیت 

بخش های 
خدماتی، اقتصادی 
در عرصه فرهنگ

تفاهم نامه با بانک صادرات برای پرداخت 
تسهیالت و ملی*وام به اهل قلم . 

حمایت مالی

۱. تعداد معرفی شدگان 
۷۷۸ نفر
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کالن برنامه 8:   هوشمند سازی مدیریت فرهنگی
تعریف

برنامه ها، پروژه ها، فعالیت ها و انتخاب رویکردهایی که با متناسب سـازی سـاختار و نظام مدیریت 
وزارتخانـه، ارتقـای شـاخص های دولـت الکترونیـک و هوشـمندی اطالعاتی و ارتباطـی، مرجعیت 
حضور و نقش آفرینی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برای تولید، نشر و مصرف فرهنگی، هنری و 

رسـانه ای در بسـترهای نوین و فضای مجازی ارتقاء دهد.
ناظر به مسائل :

    سرعت و تنوع تحوالت فناورانه و عدم تطابق تولید و مصرف فرهنگی در ایران با آن؛
    ضعـف الگو سـازی، تولیـد و عرضـه محصـوالت فرهنگـی هنـری مطابـق بـا سـبک زندگی 

اسـالمی – ایرانـی در فضـای مجازی.
برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :

    تقویت زیرسـاخت های دانشـی، سـخت افزاری و نرم افزاری فناورانه و ایجاد نظام هوشـمند 
اطالعـات در عرصه فرهنگ و هنر؛

    تسـهیل فرآینـدی و سـاختارِی ارائـه مجوزهـا و خدمات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به 
اهالـی فرهنـگ، هنر و رسـانه )ایجـاد پنجره واحد بـرای کلیه خدمـات وزارتخانه(؛ 

    تقویـت پژوهـش و مطالعـات در حوزه هـای گوناگـون تولیـد و مصرف فرهنگـی با تأکید بر 
نگـرش آینده پژوهی؛

    ایجـاد نظـام پشـتیبان تصمیـم هوشـمند مبتنـی بر ثبت، نگهـداری و تحلیـل داده هـا و آمار و 
اطالعات
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عنوان یا شرح اجمالی اقدامعرصه های تحقق برنامه

نوع اقدام

گستره اجرا
قالب و نحوه 

اجرا 
خروجی های کمی یا نتایج حاصل از 

اجرای اقدام اصالحی و 
تکمیلی

تاسیسی و 
خالقانه

اصالح و بهبود نظام 
صدور مجوز و ارائه 
خدمات به مردم و به 
اهالی فرهنگ، هنر 

و رسانه

اصالح سامانه جامع چاپ و 
کوتاه سازی رویه ها به قصد بهبود 

خدمت رسانی الکترونیکی
ملی*

مقررات 
گذاری و 
تسهیالت

۱.اصالح ۳۶ رویه اداری؛ شفاف  سازی 
در روندهای اداری، تسریع در انجام 

روال ها، یکسانی رویه های در کل کشور 
و جلوگیری از اعمال نظر شخصی در 

انجام امور، کوتاه  سازی فرآیندها، حذف 
نقش های تکراری

۲-۳. سهولت دسترسی به سامانه فیپا 
و ثبت آثار توسط ناشران، دسترسی به 

تمامی اطالعات کتاب های دارای مجوز 
و چاپ شده، حذف هزینه های اضافه 
برای وزارتخانه و ناشران، ساده تر شدن 

فرایند مجوز نشر  کتاب، سرعت و دقت  
درانجام امور محوله و به حداقل رساندن 

حضور ناشران
۴. رتبه بندی انجمن های ادبی در قالب 

انجمن های برجسته و فعال
۵.بهره برداری 

راه اندازی سامانه پنجره واحد 
ثبت و تجمیع کتاب )شابک, 

فیپا, و مجوز کتاب(
ملی*

توانمند سازی و 
تسهیالت

پیاده سازی سامانه جامع جدید 
صدور مجوز چاپ و نشر کتاب 
تحت share point در ۷ استان 
دارای کارگروه هیئت نظارت بر 

نشر کتاب

استانی*

مقررات 
گذاری, 
اموزش و 
تسهیالت

تصویب شیوه نامه نظام رتبه بندی 
انجمن های ادبی

ملی*
مقررات 
گذاری

راه اندازی نسخه جدید سایت 
خبرگزاری و ایجاد امکان 

کارتابل برای اهالی قلم جهت 
ارسال و انتشار اخبار

ملی*
توانمند  سازی 

و اطالع 
رسانی
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ایجاد درگاه واحد ارائه 
خدمات وزارتخانه به 

خدمت گیرندگان

ایجاد پایگاه و درگاه اینترنتی 
برای ارتباط با ادب جویان

ملی*
آموزش و 

توانمند سازی

۱. راه اندازی پایگاه های نقد شعر و نقد 
داستان و ویکی ادبیات

۲-۴. تسهیل فرآیندی و ساختارِی ارائه 
مجوزها و خدمات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به اهالی فرهنگ، هنر 

و رسانه

درگاه اهل قلم برای ورود 
اطالعات نویسندگان کل کشور 

و نیز درخواست الکترونیک 
معرفی به بیمه صندوق هنرمندان 
گواهی آثار درخواست معرفی 

به بیمه

ملی*
تسهیالت, 

حمایت مالی و 
توانمند سازی

راه اندازی نسخه جدید سایت 
خبرگزاری و ایجاد امکان 

کارتابل برای اهالی قلم جهت 
ارسال و انتشار اخبار

ملی*
تسهیالت و 
توانمند  سازی

راه اندازی سامانه های ویزه 
مجوزها، گرنت و جایزه فیروزه 
به منظور ارائه خدمات بهتر و 

سریعتر به ارباب رجوع

ملی*
تسهیالت و 
توانمند سازی

گسترش تولید و عرضه 
آثار و محصوالت 
فرهنگی، هنری و 
رسانه ای در فضای 

مجازی

توسعه و تکمیل سایت 
bookmrotion سایت ترویج 

کتاب خوانی
توانمند سازیملی*

۱. توسعه و تقویت ارتباطات شبکه های 
ترویج کتاب خوانی کشور

۲. پادکست های آموزش شعر و داستان و 
مستندنگاری

۳. پایگاه اینترنتی خانه کتاب به 
منظور در دسترس قرار دادن اطالعات 

کتاب ها تأسیس شده است. مشخصات 
کتاب شناختی تمام کتاب هایی که در 

کشور منتشر می شود، به انضمام معرفی 
کوتاه، تصویر روی جلد و نیز تصویر 
صفحات نخستین هر کتاب )تا قبل از 
متن اصلی(، پس از اخذ مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در این پایگاه 
ثبت می شود و اطالعات کتاب شناختی 
و آماری کتاب ها در دسترس عموم قرار 
می گیرد. عالوه بر اطالعات کتاب ها، 
اطالعات ناشران نیز در این پایگاه در 

دسترس می باشد.

تولید و انتشار پادکست های 
آموزشی

ملی*
آموزش و 

حمایت مالی

www.ketab.ir پایگاه اینترنتی
اطالع رسانیملی*
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متناسب سازی سازمانی 
با تحوالت فناورانه 

جدید

استفاده و تامین زیرساخت های 
فنی در مدیریت شبکه:

فعالیت های مختلف از قبیل 
ثبت نام ناشران، فروش بن و ....
استفاده از اتوماسیون اداری در 
فرایند مکاتبات درون و برون 

سازمانی
استفاده از سامانه اتوماسیون 

پرسنلی و اداری

*
ملی/ 
سازمانی

تامین 
زیرساخت و 
توانمند سازی

۱. بهبود انجام کار و جلوگیری از 
اتالف هزینه

۲. برگزاری دوره آموزش داستان کوتاه 
و رمان و شعر

۳-۶. تسهیل فرایند ثبت نام داوران و 
شرکت کنندگان در جایزه؛ تسهیل امر 

داوری و کاهش هزینه ها؛ گسترش دولت 
الکترونیک؛ استفاده حداکثری از فضای 

مجازی و امکانات و ظرفیت های آن 
برای اطالع رسانی و کاهش هزینه های 

چاپ و کاغذ
۷. با همکاری شرکت ملی پست 
جمهوری اسالمی ایران به منظور 

ارائۀ خدمات پستی ارزان به ناشران، 
کتابفروشان و فعاالن حوزۀ نشر کتاب 
راه اندازی شده است و عضویت در 

این سامانه رایگان است. در این سامانه 
یک پیشخوان مجازی پستی آنالین )۲۴ 
ساعته( در اختیار کاربران قرار می گیرد 
که می توانند تمامی مرسوالت پستی 

خود را با تخفیف ویژه در شبکۀ پستی 
ارسال نمایند. هم چنین تمامی مرسوالت 
به صورت روزانه از محل اعالمی توسط 
فروشگاه ها جمع آوری و ارسال می شود. 
در حال حاضر )خرداد ۹۹( بیش از ۹00 
ناشر و کتابفروش عضو این سامانه هستند 
و بیش از ۲۵0 هزار بسته کتاب از طریق 

آن ارسال شده است.

برگزاری دوره های آموزش 
مجازی ادبی

آموزشملی*

ایجاد سامانه جایزه کتاب سال 
و ثبت نام الکترونیکی داوران و 
شرکت کنندگان در این جایزه و 
برگزاری الکترونیکی داوری  در 

مرحله دوم.

ملی*
تسهیالت و 
توانمند سازی

ایجاد سامانه جشنواره نقد کتاب 
و ثبت نام الکترونیکی داوران و 
شرکت کنندگان در این جشنواره 
و برگزاری الکترونیکی داوری  

در مرحله دوم.

ملی*
تسهیالت و 
توانمند سازی

 ایجاد سامانه دوساالنه نشان 
شیرازه و ثبت نام الکترونیکی 

داوران و شرکت کنندگان در این 
دوساالنه.

ملی*
تسهیالت و 
توانمند سازی

 راه اندازی تارنمای جوایز و 
جشنواره های حوزه کتاب و 
معرفی هریک از این جوایز و 
جشنواره ها و آثار منتخب آن ها 

در این تارنما 

ملی*
تسهیالت و 
توانمند سازی

ملی*طرح »پست کتاب«
تسهیالت و 
توانمند سازی
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شبکه سازی فعاالن 
فرهنگی در فضای 

مجازی

ایجاد گروه های تعاملی در 
فضای مجازی

توانمند سازیملی*

ایجاد بیش از ۱0 گروه تعاملی شعر 
و داستان ویکی نویسان ادبی دبیران 

انجمن های ادبی

حمایت از توسعه کسب 
و کارهای فرهنگی در 

فضای مجازی

ایجاد بازار نشر در سامانه اهل 
قلم برای معرفی کتاب، سفارش 

کتاب، جویای کار و ...
ملی*

تسهیالت. 
حمایت مالی. 
توانمند سازی

تسهیل فرآیندی و ساختارِی ارائه 
مجوزها و خدمات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به اهالی فرهنگ، هنر 
و رسانه تسهیل عرضه آثار فرهنگی در 

بازارمجازی

توسعه زیرساخت های 
فناورانه وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی

طرح »پست کتاب«
تسهیالتملی*

با همکاری شرکت ملی پست جمهوری 
اسالمی ایران به منظور ارائۀ خدمات 
پستی ارزان به ناشران، کتابفروشان و 

فعاالن حوزۀ نشر کتاب راه اندازی شده 
است و عضویت در این سامانه رایگان 

است. در این سامانه یک پیشخوان 
مجازی پستی آنالین )۲۴ ساعته( در 

اختیار کاربران قرار می گیرد که می توانند 
تمامی مرسوالت پستی خود را با تخفیف 

ویژه در شبکۀ پستی ارسال نمایند. 
هم چنین تمامی مرسوالت به صورت 

روزانه از محل اعالمی توسط فروشگاه ها 
جمع آوری و ارسال می شود. در حال 
حاضر )خرداد ۹۹( بیش از ۹00 ناشر 
و کتابفروش عضو این سامانه هستند و 

بیش از ۲۵0 هزار بسته کتاب از طریق آن 
ارسال شده است

ارتفای شناخت و 
هوشمندی وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نسبت به 
تحوالت فرهنگی 

الکترونیکی نمودن فرآیند 
حمایت از ترجمه و انتشارت 

کتاب ایرانی در بازارهای 
جهانی)طرح گرنت( به آدرس

Bookgrant.ir 

بین المللی*
توانمند سازی و 
توسعه فرهنگی

۱-۲. بهره برداری
الکترونیکی کردن فرآیند 

ثبت نام و ارسال آثار مرتبط 
با جایزه حمایت از کاالها 
و محصوالت فرهنگی به 

jayezehfiroozeh. آدرس
saramad.ir

ملی*
توانمند سازی و 
توسعه فرهنگی

توسعه و توانمند سازی 
ظرفیت منابع انسانی

آموزش و بهره مندی کارکنان 
به استفاده از زیرساخت های 
مجازی و اتوماسیون اداری

سازمانی*
توانمند سازی و 

آموزش
بهره برداری
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کالن برنامه 9:   گسترش گفت وگوهای فرهنگی 
تعریف:

برنامه هـا، پروژه هـا، فعالیت هـا و انتخـاب رویکردهایی که منجر بـه افزایش گفت وگو میـان افراد، 
گروه ها و نهادهای تاثیرگذار فرهنگی و هنری درباره مسـایل مورد اختالف برای رسـیدن به تفاهم یا 

توافق یا حل مسـایل شود.
ناظر به مسئله :

فقدان گفت وگوی همگانی، مستمر و سازنده میان کنشگران عرصه های اندیشه، فرهنگ و هنر
گسترش شکاف های اجتماعی )نسلی، قومیتی، جنسیتی و ...(

ضعف مشـارکت اهالی فرهنگ و هنر، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاسـت گذاری، 
برنامه ریـزی و فعالیت های فرهنگی و هنری.

برنامه ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :
زمینـه  سـازی و حمایـت از گفت وگوهـای فرهنگـی و هنـری میـان اصحـاب فرهنـگ و هنـر بـا 

بخش هـای مختلـف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی
تمهید و بهبود فرهنگ گفت وگو در خانواده و محافل فرهنگی، هنری و رسانه ای

حمایت از فعالیت ها و فعاالن گسترش گفت وگوهای فرهنگی و اجتماعی
حضور نمایندگان جریان های فکری مختلف در شـوراهای فکری و تصمیم  سـازی حوزه فرهنگ 

و هنر.
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عنوان یا شرح اجمالی اقدامعرصه های تحقق برنامه
نوع اقدام

قالب و نحوه گستره اجرا
اجرا 

خروجی های کمی یا نتایج 
حاصل از اجرای اقدام اصالحی و 

تکمیلی
تاسیسی و 

خالقانه

برگزاری نشست های 
گفت وگو برای حل 

مسئله

برگزاری نشست گفت وگو 
با حضور اصحاب نشر 

کشور )ناشران، کتابفروشان، 
موّزعان، کتابداران، 

اتحادیه ها و انجمن های 
نشر(، صاحب نظران 

دانشگاهی و مدیران و 
کارشناسان فرهنگی از قوای 

سه گانه

۱.تدوین گزارش سیاستی نشست*
»نشر؛ فرصت ها و تهدیدهای 

مداخله حاکمیتی« بر 
پایه نتایج کالن برنامه ای 
گفت وگوهای فرهنگی

۲. تدوین روش های نوشتن 
درباره ادبیات معاصر

۳-۵. زمینه  سازی و حمایت 
از گفت وگوهای فرهنگی و 
هنری میان اصحاب فرهنگ

همایش/ *برگزاری دوره های تعاملی
نشست

برگزاری سلسله نشست های 
نشست*مسئله فرهنگ

برگزاری سلسله نشست های 
نشست*فرهنگ و دانشگاه

برگزاری سلسله نشست های 
نشست*زیر چتر نقد

حمایت از رویدادهای 
گفت وگو محور

تولید آثار فرهنگی، 
هنری و پژوهشی برای 

ترویج و گسترش 
فرهنگ گفت وگو در 

جامعه

خرید ۱۹ عنوانتسهیالتملی*حمایت از تولید اثر مرتبط
۱۳۵0 شمالرگان

۶۵۳،۵00،000  ریال

حمایت از فعاالن، 
مؤسسات و مراکز 

فرهنگی مروج 
گفت وگو

توانمند سازیملی*حمایت از انجمن های ادبی
۱. حمایت از برنامه های 

گفت و گو محور و تعاملی 
انجمن های ادبی فعال

۲. زمینه  سازی و حمایت 
از گفت وگوهای فرهنگی و 

هنری میان اصحاب

ایجاد بستر نشست های 
پژوهشگاه ها، انجمن های 

علمی و صنفی
توانمند سازی*

حمایت از فعالیت های 
آموزشی برای توسعه 
گفت وگو در جامعه

برگزاری کارگاه های 
ملی*آموزشی و نقد ادبی

همایش، 
توانمند سازی 

و آموزش

برگزاری بیش از ۱۵ جلسه 
تعاملی نقد ادبی توسط 

انجمن ها
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