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 طاقچــــه یک کتابفـــــروشی و کتابخانۀ دیجیتــــال است. در پلتفـــرم طاقچه 
 کتاب هــــای الکترونیکی و صــــوتی به صـــورت قانونی و بــا رعایت حق نشــــر
 عرضــه و دریافت می شونـــد. در این پلتفـــرم، عالوه بر کتاب، مجله و روزنامه

نیز منتشر می شود.ا
 

۱



۲

 تاریخچۀ یک خطی طاقچه

 همکاری ناشران با طاقچه

 استفاده از طاقچه

طاقچـــه از آبان ۱۳۹۳ رسمـــًا رونمایی شده و تا پایان سال ۱۳۹۹، با حدود ۱۵۰۰ نــاشـــر هــمــکـــاری کرده است. ا 

 

 تمام ناشرها و نویسندگان می توانند برای انتشار کتاب های «شابک»دارشان، به صورت الکترونیکی و صوتی بــا 
طاقچه همکاری کنند. ا

 

 دانلود و نصب اپلیکیشن طاقچه رایگان است. کاربـــر می تواند با ساختن یک حساب کاربـــری، کتاب هایش را 
 همیشه همراه خود داشته باشد و بخواند. طاقچه روی سیستم عامل های اندروید، آی اواس، ویندوز و همچنین

تحت وب در دسترس است. ا
 



۱۳

رشد تعداد کاربران و نصب ها انتشار نسخۀ ویندوز    مطالعۀ کشور      رشددادن سرانۀ 

سالی که گذشت در یک نگاه

 پویش ســال نــو، حال نــو

 انتشار نسخۀ ۸۱۷ اندروید

 بهبود رابط کاربری در نمایش تصاویر

   ۴.۵ دقیقه 



۴

در خانه بخوانیم

 انتخاب عالقه مندی ها
 ترجمۀ کلمات، درون محیط 

کتابخوان
 صفحۀ ویکی پدیای عبارات 
درون مــحــیـــط کتابخــوان

رویدادهای طاقچه در ۱۳۹۹

مردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

۱۹

۳۱۱۴ شهریورمرداد

پویش هفتۀ کتابشهریور۱۹
پویش شب یلداجشن تولد طاقچــه

بـهبــود تجربۀ کاربـــر
انتشار نسخۀ ۱۰۹ ویندوز

انتشار نسخۀ ۱۱۳ ویندوز

انتشار نسخۀ ۱۱۰ ویندوز بهبود نرم افزار 
انتشار نسخۀ ۷۰۶ آی او اس

بهبود نرم افزار 

بهمندیآذرآبانمهرشهریور

بهمن

بهمن

۱۸ 

۲۰ 

اسفند

۱۰اسفند

۳۰آذر

مهر

مهر

دانلودکنندۀ منحصربه فرد ویندوز
دستورات لمسی

انتشار نسخۀ ۱۰۸ ویندوز

۱۷

۱

تا

مرداد
خرداد

رونمایی از اولین نسخۀ ویندوزی طاقچه

فروردین 
انتشار نسخۀ ۸۱۷ اندروید 
بهبود نمایش تصاویر 

 ۶

 ۱

خرداد

 پشتیبانی از نسل هفتم
 انتشار نسخۀ ۷۰۴ آی او اس

 انتشار نسخۀ ۸۳۱ اندروید

اسفند : پایان رسیدن تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام طاقچه به ۱۰۰ هزار نفر

iPad 

۱۲

کنج کاو  ا 
 انتخاب تم روشن، تیره،کالسیک 

 ابزارک (ویجت) کتاب های متنی  
طراحی جدید پخش کنندۀ صوتی

 دسترسی به کتاب های صوتی در  
ویندوز

انتشار نسخۀ ۸۲۲ اندروید 

۲۲اسفند

قفسه بندی
انتشار نسخۀ ۸۴۹ اندروید

جستجو در کتابخانۀ شخصی



۵

 مأموریت طاقچه در دوران شیوع کرونا

 مختصری از برنامه های اجراشده

کاهش نیاز به حضـور فیزیکی در کتابخانـــه ها، کتابفروشی ها و مراکز فرهنگی دیگر

فراهم آوردن محتوای سالم و مفید برای استفاده در اوقات فراغت دوره های قرنطینه

-- 

   هدیه به نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
   ۱۰    هزار اشتراک طاقچه بی نهایت  

 طرح تبلت دانش آموزی 
 همکاری با خیریه ها و تأمین محتوای مطالعه در تبلت هــای اهدایی به دانش آمـوزان 

 
آغاز همکاری با جشنوارۀ کتاب مهر 

  تأمین دیجیتالی کتاب های موردنیاز جشنواره و حمایت های دیگر 

 مسئولیت پذیری اجتماعی طاقچه



 مطالعه در طاقچه

  از مهم ترین دغدغه های ما در طاقچه، بهبود شرایط مطالعۀ کاربران و گسترش کتابخوانی است

  برنامه های ما برای گسترش مطالعه

.  

 طرح تبلت دانش آموزی 
 همکاری با خیریه ها و تأمین محتوای مطالعه در تبلت هــای اهدایی به دانش آمـوزان 

 

 آسان کردن کتاب خواندن 
 

۶

 آغاز طراحی و برنامه نویسی کارنامۀ مطالعه 

 از سال های قبل: نوشتن برنامۀ نرم افزاری کتابخوان ای پاب
((اختصاصی طاقچه

 در سال ۹۹: برگزاری پویش های متنــوع و تخفیف های مختلف

آغاز همکاری با جشنوارۀ کتاب مهر 
  تأمین دیجیتالی کتاب های موردنیاز جشنواره و حمایت های دیگر 



 مطالعه در طاقچه

 به طور دقیق تر، ۱۸٬۷۶۲٬۲۲۶٬۴۳۴ ثانیه

.یعنی طاقچه کمک کرده است در سال ۱۳۹۹ سرانۀ مطالعۀ جمعیت باسواد کشور، ۴.۵ دقیقه بیشتر شود

.

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبه

 ! معادل تقریبًا ۶ قرن

  آمار مطالعۀ مردم در طاقچه

 انتخاب عالقه مندی ها
 ترجمۀ کلمات، درون محیط 

کتابخوان
 صفحۀ ویکی پدیای عبارات 
درون مــحــیـــط کتابخــوان

 ابزارک (ویجت) کتاب های متنی  
طراحی جدید پخش کنندۀ صوتی

 دسترسی به کتاب های صوتی در  
ویندوز

انتشار نسخۀ ۸۲۲ اندروید 

 شاید بپرسید که با تمرکز طاقچه بر گسترش مطالعۀ کتاب، مردم در سال ۱۳۹۹ چقدر بر روی طاقچه کتاب خوانده اند.
  :جواب خیره کننده است

۱۹     میلیارد  ثانیه   حدود

۷



 مطالعه در طاقچه

۸

  پرمطالعه ترین بازه های زمانی سال ۱۳۹۹

 ۱۲    اوج: ۲۲ فروردین    تا ۲۳ فروردین  

  ۱۲    تا ۲۲ فروردین     هم زمان با تعطیالت سراسری برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹  

  اوج: ۱۴ آذر   ۱۲   تا ۱۶ آذر  
  ۱    تا ۱۴ آذر       هم زمان با تعطیالت سراسری برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹  

  اوج: ۲۹ آبان   ۲۸ آبان  تا ۲ آذر  
  ۲۴    تا ۳۰ آذر       هم زمان با هفتۀ کتاب و جشن تولد طاقچه و پویش طاقچه به همین مناسبت ها  



۹

 مطالعه در طاقچه

iPad و 

 اضـــافـــه شـــدن خدمت «کنج کاو» / امکان
  انتخاب تم طاقچه (روشن، تیره، کالسیک)

 . بهبودهای دیگر

 در سال ۱۳۹۹، پرمطالعه تریـــن روز هفته در طاقچه، جمعــه ها
 بوده است. به نظـــر می رسد کاربران طاقچه هنگامی که اوقات
.فراغت بیشتـــری داشته باشنـد، بیشتــــر کتاب می خوانــنـــد

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

 فــروردیــــن

۶

 مقایسۀ مطالعۀ کاربران طاقچه در روزهای هفته روند مطالعه در طاقچه، بنابــر ساعات شبانـــه روز

     در سال ۱۳۹۹، کاربران طاقچه از ساعت ۹ شب هــر
 روز تا ۱ صبح فردا، بیشتر از ساعات دیگر شبانه روز
 در طاقچه به خواندن کتاب مشغول بوده اند، یعنی
.تقریبًا فاصلۀ زمـان اتمام کار روزمره تا زمان خواب

.



۱۰

 مطالعه در طاقچه

 در سال ۱۳۹۹، پرمطالعه تریـــن روز هفته در طاقچه، جمعــه ها
 بوده است. به نظـــر می رسد کاربران طاقچه هنگامی که اوقات
.فراغت بیشتـــری داشته باشنـد، بیشتــــر کتاب می خوانــنـــد

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

  رشد مطالعه در طاقچه

     در سال ۱۳۹۹، کاربران طاقچه از ساعت ۹ شب هــر
 روز تا ۱ صبح فردا، بیشتر از ساعات دیگر شبانه روز
 در طاقچه به خواندن کتاب مشغول بوده اند، یعنی
.تقریبًا فاصلۀ زمـان اتمام کار روزمره تا زمان خواب

رشد٪۳۸۰

بــرابـــر ۵

.تعداد کتاب های خوانده شدۀ سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در طاقچه با ۳۸۰٪ رشد، تقریبًا ۵ برابر شده است

.

رشد٪۲۴۷

بــرابـــر ۳.۵

تعداد کاربران طاقچه در ۹۹ که حداقل یک کتاب خوانده اند، نسبت به سال قبل تر، ۲۴۷٪ رشد کرده و تقریبًا ۳.۵ برابر شده است



۱۱

 مطالعه در طاقچه

. 

((متنیکتاب هایی که بیشتر خوانده شده اند

شکالت تلخ
هما پوراصفهانی
انتشارات سخن

ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه

سیگار شکالتی
هما پوراصفهانی
انتشارات سخن

ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه

استایل
هما پوراصفهانی، دنیا منصوری

انتشارات سخن
ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه



۱۲

 مطالعه در طاقچه

((صوتیکتاب هایی که بیشتر شنیده شده اند

. 

ملت عشق (اجرای جدید(
 الیف شافاک

  ترجمۀ ارسالن فصیحی 
با صدای گروه گویندگان

آوانامه
 ادبیات؛ داستـــان خارجی؛
عاشقانه؛ عرفانی؛ تاریخی

برادران کارامازوف (با صدای سه بعدی
 فئودور داستایفسکی
 ترجمۀ پرویز شهدی 

با صدای آرمان سلطان زاده 
آوانامه

ادبیات؛ داستان خارجی

( سینوهه
 میکا والتاری

 ترجمۀ هادی عادل پور 
با صدای آرمان سلطان زاده 

آوانامه
 ادبیات؛ داستان خارجی؛

تاریخی



۱۳

طاقچه بی نهایت: کتابخانۀ عمومی طاقچه

ملت عشق (اجرای جدید(
 الیف شافاک

  ترجمۀ ارسالن فصیحی 
با صدای گروه گویندگان

آوانامه
 ادبیات؛ داستـــان خارجی؛
عاشقانه؛ عرفانی؛ تاریخی

.
 تا پایان سال ۱۳۹۹ فقط کتاب های متنی در طاقچه بی نهایت قرار می گرفتند. به زودی کتاب های صوتی را هم

به کتابخانۀ بی نهایت اضافه خواهیم کرد

.«طاقچه تنها یک کتابفروشی نیست، یک کتابخانۀ عمومی بزرگ هم دارد به نام «طاقچه بی نهایت

برادران کارامازوف (با صدای سه بعدی
 فئودور داستایفسکی
 ترجمۀ پرویز شهدی 

با صدای آرمان سلطان زاده 
آوانامه

ادبیات؛ داستان خارجی

( سینوهه
 میکا والتاری

 ترجمۀ هادی عادل پور 
با صدای آرمان سلطان زاده 

آوانامه
 ادبیات؛ داستان خارجی؛

تاریخی

بیش از ۱۸ هزار عنوان کتاب متنی تا پایان سال ۱۳۹۹

یک ماهه یک سالهشش ماههسه ماههیک هفته ای انواع اشتراک



۱۴

طاقچه بی نهایت: کتابخانۀ عمومی طاقچه

 در سال ۹۹ مدت عضویت فارسی زبانان در طاقچه بی نهایت

یعنی بیش از ۵۲ هزار سال
معادل بیش از ۲۱۰۰ مرتبه سفر مارکوپولو

.در سال ۱۳۹۹، کاربران طاقچه مجموعًا حدود ۱۹ میلیون روز در کتابخانۀ بی نهایت عضو بوده اند

.جالب است بدانید نئاندرتال ها ۳۰ هزار سال پیش منقرض شده اند

۱۹ میلیون روز 

پس اگر تمام جمعیت ایران را در بی نهایت عضو می کردیم
.هر ایرانی به صورت سرانه حدود ۵ ساعت و نیم از بی نهایت سهم می ُبرد

یعنی بیش از ۵۲ هزار سال
معادل بیش از ۲۱۰۰ مرتبه سفر مارکوپولو



۱۵

طاقچه بی نهایت: کتابخانۀ عمومی طاقچه

 تا پایان سال ۹۹ مدت عضویت فارسی زبانان در طاقچه بی نهایت

از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۹، کاربران طاقچه مجموعًا حدود ۴۱ میلیون روز در کتابخانۀ بی نهایت عضو بوده اند

 

.

یعنی حدود ۱۱۲ هزار سال 
معادل بیش از ۴۶۰۰ مرتبه سفر مارکوپولو

 

۴۱    میلیون روز 

(



۱۶

 افزایش تقاضای کتاب 
 

استقبال فارسی زبانان از «طاقچه بی نهایت» همیشه رشد مداوم و چشمگیری دارد

 

طاقچه بی نهایت: کتابخانۀ عمومی طاقچه

 استقبال مردم از طاقچه بی نهایت

. 

(

. در سال ۱۳۹۹

 

(  درصد رشد ٪۳۲۶)

در کتابخانۀ بی نهایت امانت داده شده استحدود ۵      میلیون کتاب

.نسبت به سال های قبل تر  بیش از ۴      بــرابــــر

کرده است .تعداد کاربرانی که اشتراک تهیه کرده اند ۷۰٪  رشد 

( شده است درصد رشد ٪۶۰۲) .۷  بــرابـــر مجموع خریـداری اشتراک، ازنـظــر ریــالی

.تــعـــداد اشــتــراک هــــای خــریـــده شــــده درصد رشد) )شده است ۱۲۴٪ ۲  بیش از  بــرابـــر 



 تعداد کتاب های الکترونیکی و صوتی جدید طاقچه، در
سال ۱۳۹۹، نسبت به سال قبل تر، ۷۷٪ رشد کرده است

۱۷

طاقچه بی نهایت: کتابخانۀ عمومی طاقچه

کتاب های متنی موجود در کتابخانۀ طاقچه بی نهایت که بیشتر خوانده شده اند 

حرمسرای قذافی
آنیک کوژان / ترجمۀ بیژن اشتری

نشر ثالث
تاریخ جهان؛ زندگی نامه و خاطرات

مهرگان، سرگذشت آب و آتش
بهار برادران

انتشارات پر
ادبیات؛ داستان ایرانی؛ تاریخی

سه دقیقه در قیامت
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی
زندگی نامه و خاطرات



۱۸

انتشار محتوا

بیش از ٪۷۷۴۰۰ ناشر جدیدرشــد
 تعداد کتاب های الکترونیکی و صوتی جدید طاقچه، در
سال ۱۳۹۹، نسبت به سال قبل تر، ۷۷٪ رشد کرده است

 طاقچه در سال ۹۹ با ۴۲۱ ناشر همکاری خود را آغاز
.کرده است .

 افزایش تقاضای کتاب   رشد چندبرابری کاربران در سال ۹۹
 

 همکاری با ناشران و 
 تأمین کنندگان بیشتر

 چند برابر کردن 
 سرعت بارگذاری و

 انتشار کتاب

 افزایش کمیت و 
 کیفیت آثار
 منتشرشده

چابکی بیشتر طاقچه در انتشار محتوا

جذب همکاران بیشتر در بخش انتشار محتوا



بیش از ٪۷۷۴۰۰ ناشر جدیدرشــد
 تعداد کتاب های الکترونیکی و صوتی جدید طاقچه، در
سال ۱۳۹۹، نسبت به سال قبل تر، ۷۷٪ رشد کرده است

 طاقچه در سال ۹۹ با ۴۲۱ ناشر همکاری خود را آغاز
.کرده است .

۱۹

انتشار محتوا

نسبت درصدی انواع محتواهای جدید در سال ۱۳۹۹ 

صوتی

پی دی افای پاپ

٪۱۴

٪۲۲٪۶۴

      مجموع درصدها: ۱۰۰



۲۰

ناشران و طاقچه

 طاقچه پلتفرمی است که ارتباط کتابخوان ها و ناشران را آسان تر می کند. بــه عبارتی یکی  احترام، رکن اول ارتباط با ناشران
 از اضالع مثلث طاقچه، ناشران هستند. رضایت ناشران و احترام به فعالیت فرهنگی آنها
 یکی از دغدغه های همیشگی طاقچه است. خوشحالیم که طاقچه در چرخۀ توزیـع کتاب
 در کنــار ناشــران قرار می گیرد و با آســان کردن شرایط توزیـــع، کمک می کند که استـمـــرار

 فعالیت ها و سرمایه گذاری های فرهنگی ناشر حفظ شود
 

. 
 

 امیدواریــم با گسترش فعالیت پلتفـــرم هایی همچــون طاقچه، دریافت های غیـــرقانونی  #  نه_بـــه_دانــلود_غــیــرقــانونی
 کتاب از بین برود؛ زیرا این پدیده آسیب زیادی به ناشران و پدیدآوران و سایر حلقه ها در

 زنجیرۀ تولید و انتشار کتاب زده است
 

. 
 



۲۱

ناشران و طاقچه

انواع ناشران همکار 
ـــ ناشرانی که فقط محتوای متنی منتشر می کنند؛

ـــ ناشرانی که فقط محتوای صوتی تولید و منتشر می کنند؛
.ـــ ناشرانی که هم محتوای متنی و هم محتوای صوتی منتشر می کنند

   نسبت درصدی انواع ناشران همکار طاقچه تا پایان ۱۳۹۹

. 
 

      مجموع درصدها: ۱۰۰

صوتی

متنی و صوتی

متنی

٪۳
٪۹

٪۸۸

      مجموع درصدها: ۱۰۰



۲۲

ناشران و طاقچه

ـــ نشر میلکان ـــ انتشارات سخنـــ انتشارات دانشگاه پیام نور

  پرفروش ترین ناشرانی که محتوای متنی منتشر می کنند

  پرفروش ترین ناشرانی که محتوای صوتی منتشر می کنند

ـــ شادن پژواکـــ نوین کتاب گویاـــ آوانامه

(

 

.
 

۲.۵ بــرابـــــر  



۲۳

شما و طاقچه

  نصب نرم افزار طاقچه

با اعتماد و همراهی شما، نصب طاقچه در سال ۹۹، نسبت به سال قبل تر، ۲.۵ برابر شد (۱۵۰ درصد رشد

 

(

 

.
 

۲.۵ بــرابـــــر  

 حضور و همراهی شما کاربران طاقچه همیشه برای ما دلگرم کننده بوده است. ما نیــز همیشه تالش کرده ایم که امکانـات و خدمات خود را
 به گونه ای طراحی کنیم که برای شما کاربردی آسان داشته باشد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۹، تمام شاخص هایی که مربوط به تعامل شما با

       طاقچه بوده، رشد کرده است
 

.       
 

ت (۹۹.۵ درصد رشد

  ۱۳۰٪       رشـــد
)  ۲ بــرابـــــر

تعداد بریده های منتشرشده

تـــعـــداد نظـــرات ثبت شـــده



۲۴

شما و طاقچه

سه دقیقه در قیامت
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی
زندگی نامه و خاطرات

هنگامی که نیچه گریست
اروین د. یالوم / ترجمۀ کیومرث پارسای

انتشارات جامی
ادبیات؛ داستان خارجی

پیرمرد و دریا
ارنست همینگوی / ترجمۀ نازی عظیما

انتشارات امیرکبیر
ادبیات؛ داستان خارجی

کتاب  

بــرابـــــر  

  بحث برانگیزترین کتاب های متنی



(

 

.
 

۲.۵ بــرابـــــر  

۲۵

شما و طاقچه

ملت عشق (اجرای جدید
 الیف شافاک

  ترجمۀ ارسالن فصیحی 
با صدای گروه گویندگان

آوانامه
 ادبیات؛ داستـــان خارجی؛
عاشقانه؛ عرفانی؛ تاریخی

)

  بحث برانگیزترین کتاب های صوتی

مغازۀ خودکشی
ژان تولی / ترجمۀ احسان کرم ویسی

با صدای هوتن شکیبا 
رادیو گوشه

ادبیات؛ داستان خارجی؛ طنز؛ فانتزی

کیمیاگر
 پائولو کوئلیو / ترجمۀ آرش حجازی

با صدای محسن نامجو 
نوین کتاب گویا

ادبیات؛ داستان خارجی



با اعتماد و همراهی شما، نصب طاقچه در سال ۹۹، نسبت به سال قبل تر، ۲.۵ برابر شد (۱۵۰ درصد رشد

 

(

 

.
 

۲.۵ بــرابـــــر  

 حضور و همراهی شما کاربران طاقچه همیشه برای ما دلگرم کننده بوده است. ما نیــز همیشه تالش کرده ایم که امکانـات و خدمات خود را
 به گونه ای طراحی کنیم که برای شما کاربردی آسان داشته باشد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۹، تمام شاخص هایی که مربوط به تعامل شما با

       طاقچه بوده، رشد کرده است
 

.       
 

۲۶

شما و طاقچه

  محبوب ترین کتاب های متنی

گردان قاطرچی ها
داوود امیریان

انتشارات کتابستان معرفت
ادبیات؛ داستان ایرانی؛

کودک و نوجوان؛ دفاع مقدس

دیدم که جانم می رود
حمید داودآبادی

نشر شهید کاظمی
زندگی نامه و خاطرات؛ دفاع مقدس

میرزا مقنی گورکن
علی درزی

نشر خودنویس
ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه



۲۷

شما و طاقچه

  پردانلودترین کتاب های متنی

مدیر مدرسه
جالل آل احمد

ادبیات؛ داستان ایرانی

بوف کور
صادق هدایت

ادبیات؛ داستان ایرانی

شاهنامه
ابوالقاسم فردوسی
شعر کهن فارسی

کتاب  

بــرابـــــر  

 هر سه کتابی که بیش از کتاب های دیگر در ۱۳۹۹ از طاقچه دانلود شده اند، از کتاب های رایگان طاقچه بوده اند. این کتاب ها را به خاطر
آزادبودن حق نشر، طاقچه خود تهیه و منتشر کرده است. دانلود فراوان این کتاب ها رضایت عمـــوم مردم را از این اقدام طاقچه نشان می دهد

 

. 



۲۸

شما و طاقچه

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

.

۶۵۸۹ کتاب  
بزرگترین کتابخانۀ غیررایگان طاقچه تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل ۶۵۸۹ جلد کتاب خریداری شــده بــوده است

 

.

۲.۵ بــرابـــــر  
تعداد کتاب هایی که اعضای طاقچه در سال ۱۳۹۹ به کتابخانۀ خود اضافه کرده اند، نسبت به سال قبل تر ۲.۵ برابر شده است

 

.

 در سال ۱۳۹۹، مجموع کتاب هایی که طاقچه ای ها به کتابخانۀ شخصی خود اضافه کرده اند، بیشتر از سال های پیش بوده است. این رشد هم
        به صورت مجموع، هم به صورت سرانه و هم به صورت فردی در سال ۱۳۹۹ دیده می شود

 



۲۹

شما و طاقچه

  پشتیبانی طاقچه
 در طاقچه تالش می کنیــم که تعامل شمـــا با خودمان را هم آسان تر کنیم. یکی از مهم ترین راهکارهــای خدمت رسانی بـــه شمــا، داشتن پشتیبانی

.سریع و قدرتمند است. در سال ۱۳۹۹ همکاران پشتیبـــانی طاقچه را دو برابر کردیم تا سرعت پاسخگویی بـــه شمــــا سریع تر شود

support@taaghche.ir
         ]         تلفن: ۹۱۰۷۱۰۰۱ (۲۱) [  ایران

         رایانامه (ایمیل):ان

راه حل   هزار ۵۴
۵۴هــزار پرسش و از   همـکاران پشتیبــانی طاقچه در ســال ۱۳۹۹ پاسخگوی بیش 
یـا پیـــام  پاسخ هـــا ممکن است طی چندیـــن  این  از  بوده انـــد. هریک   نیاز شمـــا 

تماس مختلف به شما رسیده باشد

 

.همچنین می توانید در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی طاقچه به ما پیام بدهید

 

.
 



ملت عشق (اجرای جدید
 الیف شافاک

  ترجمۀ ارسالن فصیحی 
با صدای گروه گویندگان

آوانامه
 ادبیات؛ داستـــان خارجی؛
عاشقانه؛ عرفانی؛ تاریخی

)

۳۰

هدیۀ کتاب با طاقچه

 در میان ایرانیان و به ویژه نسل جوان، یکی از انواع محبوب هدیه و کادو، کتاب است. به نظر بسیاری از مردم، کتاب، بنابــر فایده هـــای فرهنگی اش
 . ارزشمندترین هدیه است. این هدیۀ ارزشمند را می توان از طریق پلتفرم طاقچه هم به دست دوستان و عزیزان رساند

طاقچه در کنار همه

 .  کنار عنوان هر کتاب، نشانک یک جعبۀ کادو دیده می شود که با زدن بر روی آن، می توان لینک کتاب را دریافت کرد و به عنوان هدیه برای دوستان فرستاد

 .  توجه مردم به این امکان طاقچه، خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ هم ادامه داشت و باعث گسترش کتاب و اهدای کتاب در بین فارسی زبانان شد

روش تهیۀ هدیه در طاقچه

رشد هدیه دادن کتاب در طاقچه

 هم تعداد کتاب هایی که مردم ازطریق طاقچه در سال ۱۳۹۹ بـــه
 دیگران هدیه داده اند ۵ برابر شده است (۴۱۰٪ رشد) و هم تعداد

.)افرادی که این کار زیبا را کرده اند (۳۹۸٪ رشد
بــرابـــر   ۵ 



۳۱

هدیۀ کتاب با طاقچه

  هدیه داده شده ترین کتاب ها بر روی طاقچه، در سال ۱۳۹۹

سه دقیقه در قیامت
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی
زندگی نامه و خاطرات

هنر ظریف رهایی از دغدغه ها
مارک منسون / ترجمۀ میالد بشیری

انتشارات میلکان
موفقیت و خودیاری

نیم دانگ پیونگ یانگ
رضا امیرخانی

نشر افق
زندگی نامه و خاطرات؛ سفرنامه



۳۲

 خرید کتاب از طاقچه

% 

کاهش قیمت کتاب در طاقچه

سیاست قیمت گذاری در طاقچه

 هر سه کتابی که بیش از کتاب های دیگر در ۱۳۹۹ از طاقچه دانلود شده اند، از کتاب های رایگان طاقچه بوده اند. این کتاب ها را به خاطر
آزادبودن حق نشر، طاقچه خود تهیه و منتشر کرده است. دانلود فراوان این کتاب ها رضایت عمـــوم مردم را از این اقدام طاقچه نشان می دهد

 

 یکی از کارکردهای اصلی طاقچه آسان کردن خرید کتاب است. قیمت کتاب های متنی بر روی طاقچه از نسخــۀ کاغذی شان بسیـــار ارزان تر
 است. حذف واسطه هـــا، حذف مدت زمان خواب سرمایۀ ناشر، حذف هزینه های انبــارداری، حذف هزینـــۀ کاغذ و... دالیلی هستند که کمک

             می کند کتاب ها بر روی طاقچه ۳۰ تا ۷۰ درصد ارزان تر از نسخۀ چاپی به دست فارسی زبانان برسد
 

قیمت گذاری در طاقچه کامًال در اختیار ناشر است
 

.
 

.
 



 در طاقچه تالش می کنیــم که تعامل شمـــا با خودمان را هم آسان تر کنیم. یکی از مهم ترین راهکارهــای خدمت رسانی بـــه شمــا، داشتن پشتیبانی
 سریع و قدرتمند است. در سال ۱۳۹۹ همکاران پشتیبـــانی طاقچه را دو برابر کردیم تا سرعت پاسخگویی بـــه شمــــا سریع تر شود. پشتیبـانی

 رسمی طاقچه به شیوه های مختلفی در دسترس شماست

         تلفن: ۹۱۰۷۱۰۰۱ (۲۱) [  ایران

         رایانامه (ایمیل):ان

راه حل   هزار ۵۴

۳۳

 خرید کتاب از طاقچه

  خریداری شده ترین کتاب ها در سال ۱۳۹۹

سه دقیقه در قیامت
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی
زندگی نامه و خاطرات

زنان زیرک
شری آرگو / ترجمۀ سمیرا ساجدی

نشر دانژه
روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

عادت های اتمی
جیمز کلیر / ترجمۀ هادی بهمنی

نشر نوین
روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

)متنی (بر اساس تعداد خرید



۳۴

  خریداری شده ترین کتاب ها در سال ۱۳۹۹

 خرید کتاب از طاقچه

سه دقیقه در قیامت
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی
زندگی نامه و خاطرات

متنی (بر اساس حجم ریالی خرید)

زنان زیرک
شری آرگو / ترجمۀ سمیرا ساجدی

نشر دانژه
روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

زندگی خود را دوباره بیافرینید
 جفری ای. یانگ و جانت اس. کلوسکو

ترجمۀ ساره حسینی عطار 
انتشارات شمشاد

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری



۳۵

  خریداری شده ترین کتاب ها در سال ۱۳۹۹
صوتی (بر اساس تعداد خرید )

 خرید کتاب از طاقچه

اثر مرکب [خالصۀ کتاب]
دارن هاردی / با ترجمه و اجرای صوتِی گروه

گردآوری و ترجمۀ سبکتو
سبکتو

مدیریت و کسب وکار؛ خالصۀ کتاب

خالی  شدن از احساسات منفی
جوئل اوستین / با صدای مهبد قناعت پیشه

شادن پژواک
روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

مغازۀ خودکشی
 ژان تولی / ترجمۀ احسان کرم ویسی

با صدای هوتن شکیبا
رادیو گوشه

ادبیات؛ داستان خارجی؛ طنز؛ فانتزی



.
 

۳۶

  خریداری شده ترین کتاب ها در سال ۱۳۹۹

 خرید کتاب از طاقچه

)

صوتی (بر اساس حجم ریالی خرید )

ملت عشق (اجرای جدید
   الیف شافاک/ترجمۀ ارسالن فصیحی

با صدای گروه گویندگان
آوانامه

 ادبیات؛ داستـــان خارجی؛ عاشقانه؛
عرفانی؛ تاریخی

یک عاشقانۀ آرام
نادر ابراهیمی

با صدای پیام دهکردی 
نوین کتاب گویا

ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه

سینوهه
میکا والتاری / ترجمۀ هادی عادل پور

با صدای آرمان سلطان زاده
آوانامه

ادبیات؛ داستان خارجی؛ تاریخی



  کنار عنوان هر کتاب، نشانک یک جعبۀ کادو دیده می شود که با زدن بر روی آن، می توان لینک کتاب را دریافت کرد و به عنوان هدیه برای دوستان فرستاد

  توجه مردم به این امکان طاقچه، خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ هم ادامه داشت و باعث گسترش کتاب و اهدای کتاب در بین فارسی زبانان شد

 هم تعداد کتاب هایی که مردم ازطریق طاقچه در سال ۱۳۹۹ بـــه
 دیگران هدیه داده اند ۵ برابر شده است (۴۱۰٪ رشد) و هم تعداد

.)افرادی که این کار زیبا را کرده اند (۳۹۸٪ رشد
بــرابـــر   ۵ 

۳۷

متنی (بر اساس تعداد خرید)

گاهی که از نه شنیدن می ترسیم
آلن دوباتن

ترجمۀ فاطمه حسینی سارانی 
نشر دنگ

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

پلیس حافظه
یوکو اوگاوا / ترجمۀ کیهان بهمنی

نشر آموت
ادبیات؛ داستان خارجی

غریزۀ وصلی (قسمت دوم)
مهرداد صدقی
مهرداد صدقی

ادبیات؛ داستان ایرانی

  موفقیت کتاب ها در هفتۀ اول انتشار

 خرید کتاب از طاقچه



۳۸

متنی (بر اساس حجم ریالی خرید)

  موفقیت کتاب ها در هفتۀ اول انتشار

 خرید کتاب از طاقچه

تغذیۀ کودک و نوجوان در سالمت و بیماری
رویا کلیشادی
سبک زندگی

جزء از کل
 استیو تولتز

ترجمۀ پیمان خاکسار 
نشر چشمه

ادبیات؛ داستان خارجی

باران خوبی ها
علیرضا پناهیان

بیان معنوی
مذهبی



 یکی از کارکردهای اصلی طاقچه آسان کردن خرید کتاب است. قیمت کتاب های متنی بر روی طاقچه از نسخــۀ کاغذی شان بسیـــار ارزان تر
 است. حذف واسطه هـــا، حذف مدت زمان خواب سرمایۀ ناشر، حذف هزینه های انبــارداری، حذف هزینـــۀ کاغذ و... دالیلی هستند که کمک

             می کند کتاب ها بر روی طاقچه ۳۰ تا ۷۰ درصد ارزان تر از نسخۀ چاپی به دست فارسی زبانان برسد
 

قیمت گذاری در طاقچه کامًال در اختیار ناشر است
 

۳۹

صوتی (بر اساس تعداد خرید )

یادت باشد
محمدرسول مالحسنی

با صدای مژده لواسانی 
قناری

زندگی نامه و خاطرات؛ دفاع مقدس

هنر چاق بودن
 رامبد خانلری

با صدای رامبد خانلری 
قناری

زندگی نامه و خاطرات؛ موفقیت و خودیاری

  موفقیت کتاب ها در هفتۀ اول انتشار

 خرید کتاب از طاقچه

هری پاتر و سنگ جادو
 جی.کی. رولینگ / ترجمۀ سعید کبریایی

با صدای آرمان سلطان زاده 
آوانامه

ادبیات؛ داستان خارجی؛ فانتزی



۴۰

 خرید کتاب از طاقچه

یادت باشد
محمدرسول مالحسنی

با صدای مژده لواسانی 
قناری

زندگی نامه و خاطرات؛ دفاع مقدس

خالصۀ نکات طب فیزیکی دلیزا ۲۰۲۰
Joel Delisa 

با صدای پیمان رومی زاده 
انتشارات توان طب

علوم پزشکی؛ درسی و کمک درسی

صوتی (بر اساس حجم ریالی خرید )
  موفقیت کتاب ها در هفتۀ اول انتشار

خالصۀ نکات کینزیولوژی
Peggy Houglum 
Dolores Bertoti 

با صدای پیمان رومی زاده 
انتشارات توان طب

علوم پزشکی؛ درسی و کمک درسی



۴۱

            
 مردم به قلم یا صدای بعضی از پدیدآورندگان اقبالی روزافزون نشان می دهند. در هریک از زمینه های پدیدآوری کتاب، سه فرد را که بیشترین

:اقبال مردمی بــه آنها بوده و آثارشان بیش از دیگران در سبد خرید کاربران طاقچه جا گرفته است، فهرست کرده ایم

  استقبال شما از پدیدآورندگان

 خرید کتاب از طاقچه

  نویسندگان ایرانی
 هما پوراصفهانی                نویسندۀ رمان های عاشقانۀ «شکالت تلخ»، «سیگار شکالتی» و...  

 نـادر ابــراهیــمی                 نویسندۀ داستان های «یک عاشقانه ی آرام»، «آتش بدون دود» و...  
 مهرداد صــدقی                 نویسندۀ کتاب های طنز «آبنبات هل دار»، «مغزنوشته های یک نوزاد» و...  

فئودور داستایفسکی                نویسندۀ رمان های «برادران کارامازوف»، «قمارباز» و... ث  

الیف شافاک                نویسندۀ رمان های «ملت عشق»، «سه دختر حوا» و... ث  
دارن هاردی               نویسندۀ کتاب های «اثر مرکب»، «بهترین سال زندگی تو» و... ث     نویسندگان خارجی



۴۲

  مترجمان
ارسالن فصیحی                 مترجم آثاری از زبان ترکی به فارسی  ث  
پرویز شهدی                  مترجم آثاری از زبان فرانسه به فارسی ث  

سمیرا ساجدی                  مترجم کتاب «زنان زیرک» ث  

  استقبال شما از پدیدآورندگان

 خرید کتاب از طاقچه

گروه گردآوری و تألیف سبکتو                گروه گردآورندگان خالصه کتاب ها در انتشارات سبکتو ث  
کامران احمدی                  مؤلف کتاب های آمادگی در آزمون های علوم پزشکی ث  

میالد عظیمی و عاطفه طیه                  مصاحبه کنندگان با هوشنگ ابتهاج (ه . الف. سایه) در کتاب «پیر پرنیان اندیش» ث  
  گردآورندگان

آرمان سلطان زاده                  گویندۀ انتشارات آوانامه، رادیو ری را و... ث  
                               پیمان رومی زاده                   گویندۀ کتاب های صوتی در زمینۀ علوم پزشکی  

شیما درخشش                گویندۀ انتشارات آوانامه، کتاب نیستان و... ث  
  گویندگان کتاب های صوتی



۴۳

مغازۀ خودکشی
 ژان تولی

 ترجمۀ احسان کرم ویسی 
با صدای هوتن شکیبا

رادیو گوشه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

ملت عشق (اجرای جدید
 الیف شافاک

  ترجمۀ ارسالن فصیحی 
با صدای گروه گویندگان

آوانامه
 

)

 خرید کتاب از طاقچه

کتاب ها بر روی طاقچه، در چند دستۀ اصلی و مادر قرار می گیرند

             
 

.

نخل و نارنج
وحید یامین پور

انتشارات کتاب جمکران

ادبیات، داستان و رمان



۴۴

زندگی خود را دوباره بیافرینید
 جفری ای. یانگ و جانت اس. کلوسکو

ترجمۀ ساره حسینی عطار 
انتشارات شمشاد

عادت های اتمی
جیمز کلیر

ترجمۀ هادی بهمنی 
نشر نوین

زنان زیرک
 شری آرگو

ترجمۀ سمیرا ساجدی 
نشر دانژه

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

روانشناسی و موفقیت و خودیاری



۴۵

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

زندگی نامه و خاطرات و سفرنامه

نیم دانگ پیونگ یانگ
رضا امیرخانی

نشر افق

... سه دقیقه در قیامت
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی

یادت باشد
محمدرسول مالحسنی

نشر شهید کاظمی



۴۶

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

مدیریت و کسب وکار

اثر مرکب [خالصۀ کتاب
دارن هاردی / با ترجمه و اجرای صوتِی گروه

گردآوری و ترجمۀ سبکتو
سبکتو 

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه]
 جان مورفی

ترجمۀ امید آفاق نیا
انتشارات شمشاد

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
فلورانس اسکاول شین

ترجمۀ سمانه فالح 
با صدای اعظم حبیبی 

شادن پژواک



،

.
 

ملت عشق (اجرای جدید(
   الیف شافاک/ترجمۀ ارسالن فصیحی

با صدای گروه گویندگان
آوانامه

 ادبیات؛ داستـــان خارجی؛ عاشقانه؛
عرفانی؛ تاریخی

یک عاشقانۀ آرام
نادر ابراهیمی

با صدای پیام دهکردی 
نوین کتاب گویا

ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه

۴۷

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

کتاب های درسی و کمک درسی

فارسی عمومی (درسنامۀ دانشگاهی)
محمود فتوحی رودمعجنی و حبیب اهللا عباسی

انتشارات سخن

چکیدۀ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال
 آرتور گایتون و جان ادوارد هال

 تألیف و ترجمۀ سیداحمد حسین زاده و 
شبنم ُپشدار

انتشارات بشری

درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران
محمدرحیم عیوضی و محمد جواد هراتی

انتشارات دانشگاه پیام نور



۳۶ ۳۷

۴۸

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

مذهب

۴۰

چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
علیرضا پناهیان

بیان معنوی

در انتظار کدام منجی
مژگان آهنگر داودی

انتشارات پناه

استراتژی منجی؛ جنگ جهانی یا صلح جهانی؟
مهدیه پاکروان
انتشارات پناه



۳۶ ۳۷

۴۹

جهان بینی و فلسفه و منطق

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

۳۷

۴۰

۴۰

۴۰

چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
علیرضا پناهیان

بیان معنوی

دختر پرتقالی
 یوستین گوردر

ترجمۀ مهوش خرمی پور 
با صدای آرمان سلطان زاده 

آوانامه

مغالطه های پرکاربرد (۴۴ ترفند کثیف
برای برنده شدن در بحث ها 

 ریچارد پل و لیندا الدر
ترجمۀ مهدی خسروانی 

نشر نو

)



۳۷

۵۰

تاریخ

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

من ادواردو نیستم
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی

آیشمن در اورشلیم
 هانا آرنت

ترجمۀ زهرا شمس 
نشر برج

۳۷

۴۰

۴۰۴۰

۴۰

۴۰

حسین (ع) از زبان حسین (ع
محمد محمدیان

با صدای علی همت مومیوند 
قناری

(



۳۷

۵۱

علوم پزشکی

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

۴۰

۴۰۴۰

نسخه نویسی
پیام کشاورز چافجیری

انتشارات اشراقیه

چکیدۀ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال
آرتور گایتون و جان ادوارد هال

تألیف و ترجمۀ سیداحمد حسین زاده و 
شبنم ُپشدار 

انتشارات بشری

سطربه سطر زنان و مامایی
کامران احمدی



۴۰

۵۲

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

کودک و نوجوان

۴۵

شازده کوچولو
آنتوان دوسنت اگزوپری    

ترجمۀ احمد شاملو
انتشارات نگاه

فرزندان ایرانیم
داوود امیریان

انتشارات سورۀ مهر

بچه  مثبت مدرسه
یاسر عرب

عهد مانا



۳۶ ۳۷

۵۳

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

علوم پایه

جهان  های موازی
میچیو کاکو

ترجمۀ علی هادیان و سارا ایزدیار 
با صدای اکرم پریمون 

آوانامه

۳۹

۳۹ ۴۰۳۹۳۹

ملت عشق (اجرای جدید
 الیف شافاک

  ترجمۀ ارسالن فصیحی 
با صدای گروه گویندگان

آوانامه
 

)

حسین (ع) از زبان حسین (ع
محمد محمدیان

با صدای علی همت مومیوند 
قناری

جهان  های موازی)
 میچیو کاکو

ترجمۀ علی هادیان و سارا ایزدیار 
انتشارات مازیار



۵۴

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

دفاع مقدس
۵۲

سالم بر ابراهیم ( ۱
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی

عارفانه(
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی

بچه  مثبت مدرسه
یاسر عرب

عهد مانا

بازدید از سایت طاقچه در ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل تر، ۱۳۳٪ رشد کرده است

 

رشـــد   ٪۱۳۳



۵۵

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

هنر و ادبیات نمایشی و سینما

شهر غصه
 امیرعلی نبویان

با صدای محمد بحرانی، هدایت هاشمی 
سینا رازانی، بهادر ملکی 

رؤیا میرعلمی و احسان کرمی 
نشر جوان

هفتاد و سومین نفر
یاسین حجازی

با صدای حامد بهداد، بهروز رضوی و 
شهاب حسینی 

مؤسسۀ فرهنگی رسانۀ آفتاب

مبانی طراحی گرافیک
 ایمی ای آرنستون

ترجمۀ حسام حسن زاده 
انتشارات سورۀ مهر



۵۲

۵۰

۵۶

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

سبک زندگی 

عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
 مگان دیواین

ترجمۀ سیده سارا ضرغامی و آرزو مومیوند 
انتشارات میلکان

آموزش جنسی برای زوج های جوان
چارلز ماهان و کالفرد برادریک و

 ارنست گرین
ترجمۀ علی فتحی لقمان 

انتشارات آوند اندیشه

۵۱

۵۱

برنامۀ ضدپیری
 میشل اف. رویزن و مهمت سی. ُاز

 ترجمۀ سعید ابراهیم پور 
با صدای رضا شمس 

دینا



۵۷

 خرید کتاب از طاقچه
  استقبال شما از موضوعات مختلف

کتاب های مرجع 

چگونه مرور کتاب بنویسیم؟
برد هوپر

ترجمۀ علیرضا شفیعی نسب 
انتشارات ترجمان علوم انسانی

دانشنامۀ تصویری
یک میلیون نکتۀ دانستنی        

مجید عاطفی
ویراستۀ امین عظیمی 

دانش نگاران برنا

( (
هشت قدم اول، برای ماماندکتر شدن

خدیجه ظریفی



۵۸

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

کمیک

ناروال و ژلی (جلد اول
تک شاخ دریا 

بن کالنتون
ترجمۀ آذین محمدزاده

کتاب چ

(

(

من و زندگی با هیوالی درون
رهنمون های تصویری برای 

مهار حمالت اضطراب 
بو آیسبت / ترجمۀ اعظم جوزدانی

نشر سیزده

(
(

(

ایلیا، تولد یک قهرمان ( ۱
امین توکلی

نشر ابراهیم (کمیکا



۵۹

 خرید کتاب از طاقچه

  استقبال شما از موضوعات مختلف

مطبوعات و مجالت

۴۵

شمارۀ ۰۰۶، فروردین ۱۳۹۹
فصلنامۀ ادبی سان

فصلنامۀ ترجمان علوم انسانیمجلۀ ناداستان
شمارۀ ۱۶، پاییز ۱۳۹۹: کمتر

بیشتر است 
انتشارات ترجمان علوم انسانی

دوهفته نامۀ همشهری دانستنیها
شمارۀ ۲۵۰، نیمۀ اول مرداد ۹۹

گروه مجالت همشهری



۶۰

 سایت و بالگ طاقچه

 با ورود به حساب کاربری خود در این سایت، می توانید از امکانات طاقچه بدون نیاز به نصب اپلیکیشین استفاده کنید 

taaghche.com 

  سایت طاقچه

بازدید از سایت طاقچه در ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل تر، ۱۳۳٪ رشد کرده است

 

رشـــد   ٪۱۳۳
.

  

.

  



۶۱

سایت و بالگ طاقچه

  بالگ طاقچه

.

 نویسندگان بالگ به موضوعات متنوعی می پردازند، از جمله معرفی کتاب و دسته کتاب، اطالع رسانی
رویدادهای طاقچه و همچنین مسائل جالب مربوط به کتاب و کتابخوانی

 

.

  موضوعات بالگ

 خوشحالیم که بالگ طاقچه در سال ۱۳۹۹ به یکی از مراجع پراستفاده در زمینۀ کتاب خوانی تبدیل شد و
بسیاری از عالقه مندان به کتاب، پاسخ نیازهای خود را در مطالب بالگ طاقچه پیدا کردند

 

  مرجعی برای همۀ کتاب خوان ها

۵  
  اوج بازدید در سال ۹۹

هفتۀ کتاب و جشن تولد طاقچه  آبان  ۲۴

بهمن



 نویسندگان بالگ به موضوعات متنوعی می پردازند، از جمله معرفی کتاب و دسته کتاب، اطالع رسانی
رویدادهای طاقچه و همچنین مسائل جالب مربوط به کتاب و کتابخوانی

 
 خوشحالیم که بالگ طاقچه در سال ۱۳۹۹ به یکی از مراجع پراستفاده در زمینۀ کتاب خوانی تبدیل شد و

بسیاری از عالقه مندان به کتاب، پاسخ نیازهای خود را در مطالب بالگ طاقچه پیدا کردند

 

۶۲

سایت و بالگ طاقچه

۶۵۸۹ کتاب  

  محبوب ترین مطالب بالگ

 دانلود رمان عاشقانه و جذاب
 



  کتابخانه های شخصی در طاقچه

.

.

شما و طاقچه
  کتابخانه های شخصی در طاقچه

شما و طاقچه

۶۳

سایت و بالگ طاقچه

  محبوب ترین مطالب بالگ

معرفی بهترین رمان های جهان            نوشتۀ احمد راهداری 
 



  کتابخانه های شخصی در طاقچه

۲.۵ بــرابـــــر  

۶۵۸۹ کتاب  

.

 تعداد کتاب هایی که اعضای طاقچه در سال ۱۳۹۹ به کتابخانۀ خود اضافه کرده اند، نسبت به سال قبل تر ۲.۵
برابر شده است

 

.

.

شما و طاقچه

۲۷

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

شما و طاقچه

۲۷

معرفی ۴۰ کتابی که قبل از مرگ باید خواند             نوشتۀ احمد راهداری 
 

۶۴

سایت و بالگ طاقچه

  محبوب ترین مطالب بالگ

معرفی بهترین رمان های جهان            نوشتۀ احمد راهداری 
 



  کتابخانه های شخصی در طاقچه

.

.

شما و طاقچه

۲۷

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

شما و طاقچه

۲۷۶۵

پادکست های طاقچه

  رادیو رو طاقچه

 یکی از تولیدات جانبی مجموعۀ طاقچه، پادکست هایی با موضوع کتاب و کتاب خوانی است. طاقچه تا به حال دو پادکست را خود تولید
کرده و از یک پادکست هم حمایت کرده است. تمام قسمت های این پادکست ها بر روی اپلیکیشن طاقچه در دسترس است

 

 طاقچه اولین بار، به مناسبت نوروز ۱۳۹۹، مجموعه پادکستی با نام «رادیو رو طاقچه» تولید و منتشر کرد. این پادکست چهار اپیزود داشت.
 نویسنده و گویندۀ این اپیزودها، مرضیـــه صادقی بود. هر یک از قسمت ها موضوعی داشت و متناسب با آن موضــوع، کتاب هایی هم بـه

:مخاطبان معرفی می شد. موضوع و تاریخ انتشار اپیزودهای رادیو رو طاقچه از این قرار بود

.
 

اپیزود اول
اپیزود دوم

اپیزود سوم
اپیزود چهارم

ممنوعه
کتاب ها می خندند

کتاب ها حرف می زنند
پادشاه وحشت

اسفند ۱۳۹۸ 
اسفند ۱۳۹۸ 

فروردین ۱۳۹۹ 
فروردین ۱۳۹۹ 

۱۹
۲۶

۵

۱۲



آبان
 آبان
 آذر
 آذر
 دی
 دی

 بهمن
 بهمن
 اسفند
اسفند

۲۲ 
۲۷ 
۱۱  

۲۵ 
۹

۲۲
۶ 

۲۰ 
۴
۱۸

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

۲.۵ بــرابـــــر  

۶۵۸۹ کتاب  

.

 تعداد کتاب هایی که اعضای طاقچه در سال ۱۳۹۹ به کتابخانۀ خود اضافه کرده اند، نسبت به سال قبل تر ۲.۵
برابر شده است

 

.

بزرگترین کتابخانۀ غیررایگان طاقچه تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل ۶۵۸۹ جلد کتاب خریداری شــده بــوده است

 

.

شما و طاقچه

۲۷

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

شما و طاقچه

۲۷۶۶

پادکست های طاقچه

  کتابگرد
 بعد از رادیو رو طاقچه، تا چند ماه در تدارک پادکست جدیـــدی بودیم که در قالب گفتگو با افراد کتاب خوان منتشر کنیـــم. نتیجۀ این تالش و پیگیــری
 پادکست محبوب طاقچه، با نام «کتابگرد» بود. تهیه و تولید این پادکست را محسن پوررمضانی بر عهده گرفت و تا پایان ۹۹، ده قسمت از آن را منتشر

کرد: یک شماره با عنوان «قسمت صفر» و نه شماره به صورت گفتگو با افراد

،

 تولید و انتشار کتابگرد، محدود به سال ۹۹ نشد و همچنان ادامه دارد. این پادکست هر دو هفته یک بار، به صورت منظم منتشر می شود. موضوع و تاریخ
انتشار قسمت های کتابگرد، در سال ۱۳۹۹، از این قرار بود

قسمت صفر
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
قسمت ۷
قسمت ۸
قسمت ۹

۱۳۹۹
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹

آبان
آبان
آذر
 آذر
دی
دی

 بهمن
 بهمن

اسفند
اسفند

۲۲
۲۷
۱۱

۲۵ 
۹

۲۲
۶ 

۲۰ 
۴
۱۸

کتاب های پیشنهادِی یک کتابفروش
داستان خوانی با مسعود ُبرُبر

دنبال کردن ادبیات در ِکنارش با رامین عضدی
از مرورنویسی در روزنامه تا داستان خوانی در رادیو با یاسر نوروزی

از سازمان مردم نهاد جهک تا باشگاه کتاب خوانی َازتا با فریبا اقدامی
از معماری تا ادبیات با زهرا آرمند

ترویج کتاب خوانی و ادبیات کودک و نوجوان با علی اکبر زین العابدین
از طنز تا ترویج کتاب خوانی با گیتی صفرزاده

از پژوهشگر شهری تا کارگاه داستان نویسی با کاوه فوالدی  نسب
از مطبوعات تا کارشناس کتاب کودک با منصوره مصطفی زاده

 .

:

 طاقچه اولین بار، به مناسبت نوروز ۱۳۹۹، مجموعه پادکستی با نام «رادیو رو طاقچه» تولید و منتشر کرد. این پادکست چهار اپیزود داشت.
 نویسنده و گویندۀ این اپیزودها، مرضیـــه صادقی بود. هر یک از قسمت ها موضوعی داشت و متناسب با آن موضــوع، کتاب هایی هم بـه

:مخاطبان معرفی می شد. موضوع و تاریخ انتشار اپیزودهای رادیو رو طاقچه از این قرار بود



  کتابخانه های شخصی در طاقچه

۲.۵ بــرابـــــر  

۶۵۸۹ کتاب  

.

 تعداد کتاب هایی که اعضای طاقچه در سال ۱۳۹۹ به کتابخانۀ خود اضافه کرده اند، نسبت به سال قبل تر ۲.۵
برابر شده است

 

.

بزرگترین کتابخانۀ غیررایگان طاقچه تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل ۶۵۸۹ جلد کتاب خریداری شــده بــوده است

 

.

شما و طاقچه

۲۷

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

شما و طاقچه

۲۷۶۷

پادکست های طاقچه

  رادیو راه
 طاقچه عالوه بر تولید پادکست های اختصاصی خود (رادیو رو طاقچه و کتابگرد)، از تولید پادکست «رادیو راه» نیز پشتیبانی می کند. این همکاری از سـال
 ۱۳۹۹ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. رادیو راه را مجتبی شکوری اجرا می کند و در هر قسمت از آن، با شنوندگان دربارۀ کتاب حرف می زند. موضوع و تاریخ

انتشار قسمت هایی از رادیو راه که در سال ۱۳۹۹ با پشتیبانی طاقچه اجرا و منتشر شد، از این قرار بود

فصل اول، قسمت اول
فصل اول، قسمت دوم

فصل اول، قسمت سوم
فصل اول، قسمت چهارم
فصل اول، قسمت پنجم
فصل اول، قسمت ششم

۱۳۹۹
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 

 مهر
مهر
آبان
 دی

 بهمن
اسفند

۱ 
۳۰
۳۰
۲۷ 
۳۰
۲۹

عشق
جادوی راه

مسئلۀ مرگ و زندگی
یک تاریخ امیدبخش

نشانی نبوغ
راِه سروش

 .

:

۲.۵ بــرابـــــر  

۶۵۸۹ کتاب  
بزرگترین کتابخانۀ غیررایگان طاقچه تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل ۶۵۸۹ جلد کتاب خریداری شــده بــوده است

 

:



  کتابخانه های شخصی در طاقچه

۲.۵ بــرابـــــر  

۶۵۸۹ کتاب  

.

 تعداد کتاب هایی که اعضای طاقچه در سال ۱۳۹۹ به کتابخانۀ خود اضافه کرده اند، نسبت به سال قبل تر ۲.۵
برابر شده است

 

.

بزرگترین کتابخانۀ غیررایگان طاقچه تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل ۶۵۸۹ جلد کتاب خریداری شــده بــوده است

 

.

شما و طاقچه

۲۷

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

شما و طاقچه

۲۷۶۸

 پیشنهادهای دقیق گلدون در سال ۱۳۹۹ کار کتاب خوان های طاقچه ای را ۵ برابر راحت تر
 کرده است؛ یعنی شما به قسمت هـــایی از طاقچه که حاوی پیشنهادهای گلدون بودند،

۵ برابر بیشتر از دسته بندی های دیگر طاقچه توجه کرده اید

 

.
بــرابـــر   ۵ 

 گلدون نامی است که بر سامانۀ پیشنهاددهندۀ کتاب طاقچه گذاشته ایم، سامانه ای زیرساختی که برای رشد مطالعۀ کاربران بـا توجه به عالیـق
 و سالیق خودشان طراحی شده است. یکی از فعالیت های برنامه نویسان طاقچه در ۱۳۹۹ توسعۀ گلدون بود. گلدون با کمک هوش مصنوعی، بـه

شما کتاب پیشنهاد می دهد. این پیشنهادها در قسمت هایی از طاقچه، مثل «برای شما» و «دیگران دریافت کرده اند»، به شما داده می شود

  یکی از مسیرهای اصلی استفاده از طاقچه
 استفاده از هوش مصنوعی باعث شد کاربران طاقچه دسترسی آسان تری به چیزی که بیشتر دوست دارنــد، پیدا کننــد. در نتیجه در ســال ۱۳۹۹

گلدون به یکی از مسیرهای اصلی استفاده از طاقچه تبدیل شد

  همه با هم، طاقچۀ زیباتر
 مبنـــای مورد استفاده در این روش تعامالت شماست. هرچه بیشتر فعالیت کنید، گلدون پیشنهادهای دقیق تری به شمــا می دهــد و در توسعۀ

طاقچه نیز شریک خواهید بود

 .

 .

.

 گلدون: هوش مصنوعی در خدمت کتاب خوانان

:



  کتابخانه های شخصی در طاقچه

۲.۵ بــرابـــــر  

۶۵۸۹ کتاب  

.

 تعداد کتاب هایی که اعضای طاقچه در سال ۱۳۹۹ به کتابخانۀ خود اضافه کرده اند، نسبت به سال قبل تر ۲.۵
برابر شده است

 

.

بزرگترین کتابخانۀ غیررایگان طاقچه تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل ۶۵۸۹ جلد کتاب خریداری شــده بــوده است

 

.

شما و طاقچه

۲۷

  کتابخانه های شخصی در طاقچه

شما و طاقچه

۲۷۶۹

:

۲.۵ بــرابـــــر  

۶۵۸۹ کتاب  

۲۷۲۷

ثبت نام در طاقچه هیچ هزینه ای ندارد
شما می توانید به راحتی از طریق سایت طاقچه، مایکت و کافه بازار، طاقچه را دانلود و نصب کنید

طاقچه برروی وب و همچنین سیستم عامل های اندروید، ویندوز و آی اواس در دسترس است
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