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طاقچه چیست؟
طاقچه یک کتابفروشی و کتابخانۀ دیجیتال است. در 
پلتفرم طاقچه، کتاب های الکترونیکی و صوتی* به صورت 
قانونی و با رعایت حق نشر، عرضه و دریافت می شوند. 
در این پلتفرم، عالوه بر کتاب، مجله و روزنامه نیز منتشر 
می شود. طاقچه روی سیستم عامل های اندروید، آی اواس، 

ویندوز و همچنین تحت وب در دسترس است.

تاریخچۀ دوخطی طاقچه
)در هفتۀ  آبان ۱393  از  طاقچه 
تا  شده.  رونمایی  رسمًا  کتاب( 
پایان سال ۱۴۰۰، طاقچه با حدود 
انتشارات  از  )اعم  ناشر   ۱9۰۰
و  روزنامه  ناشرمؤلف،  رسمی، 
بیش  و  کرده  همکاری  مجله( 
را در دسترس  از 92 هزار کتاب 

فارسی زبانان قرار داده است.

7* از پاییز ۱۴۰۱ می توان در طاقچه کتاب های چاپی هم سفارش داد.



مرور سریع عملکرد

 پایان قرن شمسی در یک نگاه
 بیش از 92 هزار کتاب

انتشارات  از  )اعم  ناشر  با حدود ۱9۰۰  همکاری   
رسمی، ناشرمؤلف، مجالت و روزنامه ها(

 حدود 7 میلیون نصب
 بیش از یک میلیون کاربر فعال در ماه

 تا پایان قرن، حدود 8۰ هزار کاربر بر بیش از 585 
هزار کتاب برچسب »خوانده شده« زده اند.

 تا پایان قرن، بیش از ۱۱ میلیون کتاب در طاقچه 
بی نهایت )کتابخانۀ اشتراکی طاقچه( امانت گرفته 

شده است.
 تا پایان قرن، بیش از ۴7 میلیون روز کاربران در 

طاقچه بی نهایت عضو بوده اند.
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 رشددادن سرانۀ مطالعه: بیش از 6.5 دقیقه
 انتشار »کارنامۀ مطالعه«

 اضافه شدن کتاب های صوتی به »بی نهایت«
 اضافه شدن بخش »رویش«

 بیش از ۱3۰ هزار دنبال کننده در اینستاگرام

ســــال 1400
در یک نگاه
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 رویدادهای 1400 در نگاهی سریع
۱5 اسفند 99 تا

۱5 فروردین ۱۴۰۰
پویش سال نو، حال نو

انتشار نسخۀ 7۰7 آی او اس29 اردیبهشت
 عالمت گذاری و یادداشت نویسی در کتاب های »بی نهایت«

pull to refresh قابلیت 
 مشاهدۀ کتاب های نشان شده در بخش »کتاب های من«

پویش وقت مطالعه22 تا 28 خرداد

پویش کتابستان۱6 تیر تا ۱5 مرداد

انتشار نسخۀ 2۰۰ ویندوز8 مرداد
 دسترسی به کتاب های صوتی در ویندوز

 قفسۀ کتاب های حذف شده
 جستجو در کتاب های ای پاب

انتشار نسخۀ 859 اندروید22 مرداد
 مدیریت دستگاه ها

 هم تراز کردن )justify( متن کتاب های ای پاب
 دریافت جایزه با دعوت از دوستان
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پویش دعوت از دوستان۱3 تا 29 شهریور

پویش فصل آموختن3۱ شهریور تا ۱6 مهر

انتشار نسخۀ 87۰ اندروید۱۰ مهر
 رویش )باشگاه مشتریان طاقچه(

 حالت »در حرکت« پخش کنندۀ صوتی
 پیمایش کشویی )Swipe( بین کتاب ها

۱۴ مهر
 انتشار نسخۀ 7۰9

آی او اس

 رویش )باشگاه مشتریان طاقچه(
 کارنامۀ مطالعه

بازطراحی پخش کنندۀ صوتی

انتشار نسخۀ 7۱۱ آی او اس6 آبان
 مدیریت دستگاه ها

بازطراحی صفحۀ معرفی کتاب

جشن تولد طاقچه2۴ آبان

پویش هفتۀ کتاب2۴ تا 3۰ آبان
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بازطراحی فرایند ثبت نام و ورودانتشار نسخۀ 879 اندروید22 آذر

پویش یلداخوانی23 آذر تا 3 دی

انتشار نسخۀ 882 اندروید۱9 دی
بازطراحی بخش های مربوط به پشتیبانی و ارتباط با ما

بازطراحی و بازسازی بخش راهنما و پرسش های متداول

پویش زمستانه23 بهمن تا 7 اسفند

 اضافه شدن کتاب های صوتی به »بی نهایت«انتشار نسخۀ 889 اندروید2۴ بهمن

 اضافه شدن کتاب های صوتی به »بی نهایت«انتشار نسخۀ 3۱۰ ویندوز26 بهمن

انتشار نسخۀ 7۱2 آی او اس3۰ بهمن
 اضافه شدن کتاب های صوتی به »بی نهایت«

بازطراحی بخش های مربوط به پشتیبانی و ارتباط با ما
بازطراحی و بازسازی بخش راهنما و پرسش های متداول
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 مسابقات استعدادیابی )جهان تازه دم؛ پردۀ اول؛ ُجستار؛ آینه خانه(
 هدیۀ اشتراک به مراکز آموزشی
 هدیۀ اشتراک به کسب وکارها

 هدیۀ کد تخفیف به انجمن ویراستاران به مناسبت روز ویراستار
 پویش حکیم نظامی )تخفیف(

 مصاحبۀ ویدئویی اختصاصی با مجتبی شکوری
 کتاب رایگان برای آگاهی بخشی نسبت به سرطان پستان )اکتبر صورتی(

 حمایت از رویداد نوآوری شریف
 حمایت از رویداد ساالنۀ انجمن اطالع رسانی )کتابداری(

مسئولیت پذیری
اجتمــــــاعـــــــــی
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 جایزۀ رویش برای مطالعهانتشار کارنامۀ مطالعه
یکی از امکاناتی که در ۱۴۰۰ به طاقچه اضافه کردیم، 
طاقچه،  مطالعۀ  کارنامۀ  با  بود.  مطالعه«  »کارنامۀ 
می توانید عادت مطالعه را در خود مدیریت و تقویت 
کنید؛ چون می توانید میزان مطالعۀ روزانه و هفتگی و 

ماهانه تان را رصد کنید.
پیش از این، در میان اپلیکیشن های ایرانی حوزۀ کتاب 
چنین امکانی وجود نداشته، اما ایده  و منطق پشت 
آن را در میان اپلیکیشن های حوزۀ سالمت و سبک 
زندگی بارها دیده اید. چنین ابزارهایی کمک می کنند 
که شفاف تر و دقیق تر عادت های خودتان را بشناسید. 
با کارنامۀ مطالعۀ طاقچه متوجه می شوید که چقدر از 
روز را کتاب خوانده اید. بنابراین می توانید برای تنظیم 
مدت زمان مطالعۀ روزانه تان برنامه ریزی کنید و کم کم 

کتاب خوان تر از قبل بشوید.

یکی دیگر از امکاناتی که در ۱۴۰۰ به طاقچه اضافه شد، 
باشگاه مشتریان طاقچه با نام »رویش« بود. در رویش، 
می توانید هم با خریدن و هم با مطالعۀ کتاب های 
امتیازهایی با نام »برگ« بگیرید. به عبارتی، رویش 
به نحوی طراحی شده که اگر بخواهید از طاقچه جایزه 
بگیرید، کافی است کتاب های کتابخانۀ  و تخفیف 
طاقچه تان را مطالعه کنید. هرچه بیشتر مطالعه کنید، 
امتیاز بیشتری برای دریافت جایزه و تخفیف خواهید 

داشت. 

مطالعه در طاقچه
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بیش از 7 میلیون و
700 هزار ساعت

)به طور دقیق تر، 27٬879٬356٬725 ثانیه(
میزان مطالعۀ ۱۴۰۰ در طاقچه

افزایش ۶.۵ دقیقه
طاقچه کمک کرده است در سال ۱۴۰۰ سرانۀ 
مطالعۀ جمعیت باسواد کشور بیش از ۶.۵ 

دقیقه بیشتر شود.

9٪ رشد
به  نسبت  خوانده شدۀ ۱۴۰۰  کتاب های  تعداد 

سال قبل تر در طاقچه 9درصد رشد کرده است.

11٪ رشد
تعداد کاربران طاقچه در ۱۴۰۰ که حداقل یک 
کتاب خوانده اند، نسبت به سال قبل تر، ۱۱ درصد 

رشد کرده است. 

آمار مطالعه
آیـــا می دانســـتید اگـــر کـــوروش کبیـــر تـــا همیـــن امـــروز،

ــک  ــدازۀ ی ــه ان ــاز هــم ب ــرد، ب ــه می ک ــه 8 ســاعت مطالع روزان
ســال مطالعــۀ شــما در طاقچــه نمی شــد؟

1۵



پرمطالعه ترین بازه های زمانی سال 1400
 2۵ تا 27 فروردین )میانگین: ۱7۰ میلیون ثانیه(

 4 و ۵ فروردین )میانگین: ۱۰5 میلیون ثانیه(
هم زمان با تعطیالت نوروز و پویش »سال نو،

حال نو« در طاقچه

 1۵ تا 18 مرداد )میانگین: ۱۰۱ میلیون ثانیه(
هم زمان با پویش »کتابستان« در طاقچه

 1 تا ۵ مرداد )میانگین: 98 میلیون ثانیه(
هم زمان با پویش »کتابستان« در طاقچه

1۶
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 مطالعه در روزهای هفته روند مطالعه بنابر ساعات شبانه روز

مقایسۀ روند مطالعه بنابر ساعات شبانه روز در دو سال 
۱۴۰۰ و ۱399 نشان می دهد که در هر دو سال، الگوی 
مطالعۀ شبانه روزی شبیه هم بوده است: تقریبًا از پایان 
مشغله های روزانه تا زمان خواب )ساعت 9 شب هر روز 
تا ۱ صبح فردا( بیش از ساعات دیگر به کتاب خواندن 

پرداخته می شود.

در سال ۱۴۰۰، پرمطالعه ترین روز هفته در طاقچه، شنبه ها 
بوده است و بعد از آن، به ترتیب یکشنبه ها و جمعه ها. 
در سال گذشته، جمعه ها پرمطالعه ترین روز هفته بود.

روند مطالعۀ روزانه نشان می دهد که در ۱۴۰۰، مطالعه 
از جمعه شروع می شود، در شنبه به اوج می رسد و در 

یکشنبه و دوشنبه آرام آرام کم می شود. 
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Chart Title
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زنان زیرک
شری آرگو

ترجمۀ سمیرا ساجدی
نشر دانژه

روان شناسی و موفقیت

کتابخانۀ نیمه شب
مت هیگ

ترجمۀ محمدصالح نورانی زاده
کتاب کوله پشتی

ادبیات؛ داستان خارجی

کافه ژپتو
نغمه نائینی

انتشارات سخن
ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه

کتــاب هایــــــی کـــــــه
بیشتر مطالعه شده اند

الف( کتاب های متنی
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برادران کارامازوف )با صدای سه بعدی(
فئودور داستایفسکی
ترجمۀ پرویز شهدی

با صدای آرمان سلطان زاده
آوانامه

ادبیات؛ داستان خارجی

شوهر آهو خانم
علی محمد افغانی

با صدای پیمان قریب پناه
استودیو نوار

ادبیات؛ داستان ایرانی

باشگاه پنجِ صبحی ها
رابین شارما

ترجمۀ رضا اسکندری آذر
با صدای شاهین عالیی نژاد

نشر نون
مدیریت و کسب وکار؛ موفقیت و خودیاری

کتــاب هایــــــی کـــــــه
بیشتر مطالعه شده اند

ب( کتاب های صوتی
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  طاقچه بی نهــــــــایت:
اشتراک دسترسی به کتاب

 آمارهای طاقچه بی نهایت در 1400

در »طاقچه بی نهایت«، می توان با تهیۀ اشتراک به 
تعداد زیادی از محتواها بدون هزینۀ خرید دسترسی 
داشت. طاقچه بی نهایت کار یک کتابخانۀ عمومی بزرگ 
را می کند. تا پایان سال ۱399 فقط کتاب های متنی در 
»طاقچه بی نهایت« قرار می گرفتند؛ اما در سال ۱۴۰۰ 

کتاب های صوتی هم به این بخش اضافه شد.

انواع اشتراک طاقچه:
 یک هفته ای

 یک ماهه
 سه ماهه

 شش ماهه
 یک ساله

2۶ هزار کتاب متنی

حدود 1000 کتاب صوتی

تعداد کتاب های موجود در »طاقچه بی نهایت«

حدود ۵ میلیون
کتاب های دریافت شده

٪33.3
رشد حجم ریالی خرید اشتراک

بیش از ٪20 
رشد تعداد اشتراک های خریده شده
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زنان زیرک
شری آرگو

ترجمۀ سمیرا ساجدی
نشر دانژه

روان شناسی و موفقیت

کتابخانۀ نیمه شب
مت هیگ

ترجمۀ محمدصالح نورانی زاده
کتاب کوله پشتی

ادبیات؛ داستان خارجی

آبنبات هل دار
مهرداد صدقی

انتشارات سوره مهر
ادبیات؛ داستان ایرانی؛ طنز

کتاب هایــی از »طاقچــه بی نهایت« 
که بیشتر مطــــالعــــــــه شــــــده اند

الف( کتاب های متنی
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جزء از کل
استیو تولتز

ترجمۀ پیمان خاکسار
با صدای پوریا رحیمی سام و رامین بیرق دار

رادیو گوشه
ادبیات؛ داستان خارجی

من زنده ام
معصومه آباد

با صدای صبا راد
شادن پژواک

خاطرات؛ دفاع مقدس

کتاب هایــی از »طاقچــه بی نهایت« 
که بیشتر مطــــالعــــــــه شــــــده اند

ب( کتاب های صوتی

شازده کوچولو
آنتوان دوسنت اگزوپری

ترجمۀ احمد شاملو
با صدای گروه گویندگان

)در دو اجرا: خوانش کامل کتاب؛ اقتباس نمایشی، با موسیقی و آواز(

انتشارات نگاه
ادبیات؛ داستان خارجی
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19 هزار
تعداد ناشران طاقچه تا پایان ۱۴۰۰

92 هزار
تعداد محتوای موجود در طاقچه تا پایان ۱۴۰۰

)اعم از انتشارات رسمی، ناشرمؤلف، مجله و...(

حدود 400
تعداد ناشران جدید همکار در ۱۴۰۰

ناشـــــران و
انتــشـــــــار
محتــــوا در
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 نسبت درصدی انواع ناشران همکار طاقچه تا پایان 1400

ناشر متنی صوتیناشر صوتی

ناشر متنی

310

87

مجموع درصدها: 100
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انواع محتوای جدید در سال 1400

مجموع درصدها: 100مجموع درصدها: 100

انواع محتوا در طاقچه )به طور کلی(

ای پاب

ای پاب

صوتی

پی دی اف پی دی اف

2۵

28

9
صوتی

12

۶۶ ۶0

2۵



شادن پژواکنوین کتاب گویاآوانامه

نشر میلکانانتشارات سخن انتشارات دانشگاه پیام نور

پرفروش تریـــــن 
ناشرانـــــــــی که 
محتوای متنــی 
منتشر می کنند

پرفروش تریــــن 
ناشرانــــــــی که 
محتوای صوتی 
منتشر می کنند

2۶



بیش از 7 میلیون
تعداد نصب های طاقچه تا پایان سال ۱۴۰۰

بیش از 48۶ هزار
تعداد بریده های منتشرشده تا پایان ۱۴۰۰

حدود 1 میلیون و 134 هزار
تعداد نظرات ثبت شده تا پایان ۱۴۰۰

حضــــــور و 
فعالیـــــــت
شمـــــــــا در
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چگونه کمال گرا نباشیم؟
استفان گایز

ترجمۀ نرگس محمدی
انتشارات شمشاد

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

پاندای بزرگ و اژدهای کوچک
جیمز نوربری

ترجمۀ نازنین فیروزی
نشر میلکان

موفقیت و خودیاری؛ جهان بینی

کتاب ها با بیشترین بریدۀ منتشرشده
در طاقچــه می توانیــد قســمت های دلخواهتــان را از متــن کتــاب انتخــاب کنیــد و بــا 
دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد. ایــن بریده هــا را می توانیــد در شــبکه های اجتماعــی 
ــی کــه در طاقچــه  ــد. بریده های و همچنیــن در خــود اپلیکیشــن طاقچــه نشــر دهی

منتشــر می شــوند، در بخــش »کتابگــردی« دیــده می شــوند.

کتابخانۀ نیمه شب
مت هیگ

ترجمۀ محمدصالح نورانی زاده
کتاب کوله پشتی

ادبیات؛ داستان خارجی
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کتاب ها با بیشــترین 
کتابخانۀ نیمه شبنظــرات ثبــــت  شـــده

مت هیگ
ترجمۀ محمدصالح نورانی زاده

کتاب کوله پشتی
ادبیات؛ داستان خارجی

مغازۀ خودکشی
ژان تولی

ترجمۀ احسان کرم ویسی
با صدای هوتن شکیبا

رادیو گوشه
ادبیات؛ داستان خارجی؛ طنز؛ فانتزی

سه دقیقه در قیامت
)تجربه ای نزدیک به مرگ(

گروه نویسندگان
انتشارات شهید ابراهیم هادی
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کتابخانۀ نیمه شب
مت هیگ

ترجمۀ محمدصالح نورانی زاده
کتاب کوله پشتی

ادبیات؛ داستان خارجی

از چیزی نمی ترسیدم
قاسم سلیمانی

انتشارات مکتب حاج قاسم
زندگی نامه و خاطرات

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

انتشارات جامی
ادبیات؛ داستان خارجی

 بحث برانگیزترین کتاب ها
)کتاب ها با بیشترین نظر و بازخورد و امتیاز(

الف( کتاب های متنی
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مغازۀ خودکشی
ژان تولی

ترجمۀ احسان کرم ویسی
با صدای هوتن شکیبا

رادیو گوشه
ادبیات؛ داستان خارجی؛ طنز؛ فانتزی

اثر مرکب ]خالصۀ کتاب[
دارن هاردی

ترجمه و اجرای صوتِی گروه گردآوری و ترجمۀ سبکتو

سبکتو
مدیریت و کسب وکار؛ خالصۀ کتاب

آداب معاشرت
برایان تریسی

با صدای عطیه بادامچی
نشر مسیر سبز رشد
موفقیت و خودیاری

 بحث برانگیزترین کتاب ها
)کتاب ها با بیشترین نظر و بازخورد و امتیاز(

ب( کتاب های صوتی
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تنها گریه کن
اشرف سادات منتظری

اکرم اسالمی
انتشارات حماسه یاران

دفاع مقدس؛ زندگی نامه و خاطرات

من ادواردو نیستم!
گروه نویسندگان

انتشارات شهید ابراهیم هادی
تاریخ؛ زندگی نامه و خاطرات

یادت باشد...
محمدرسول مالحسنی
نشر شهید کاظمی

دفاع مقدس؛ زندگی نامه و خاطرات

 محبوب ترین کتاب ها
)بنابر ترکیب امتیاز و

تعداد نظرات(
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شاهنامه
ابوالقاسم فردوسی
شعر کهن فارسی

جالب است بدانید: دو کتاب رایگان »بوف کور« و »شاهنامه« پردانلودترین کتاب های طاقچه در طول زمان هم بوده اند.

9 مرد موفق، 90 رمز موفقیت
انتشارات شبکه

مدیریت و کسب وکار؛ موفقیت و خودیاری

بوف کور
صادق هدایت

ادبیات؛ داستان ایرانی

پردانلودترین کتاب ها
در ســال ۱۴۰۰  هــم ماننــد ســال قبل تــر، پردانلودتریــن کتاب هــا، 
کتاب هــای رایــگان طاقچــه بودنــد. ازآنجاکــه حــق نشــر ایــن 
کتاب ها آزاد اســت، آنها را طاقچه خود تهیه و منتشــر می کند.
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7747 کتاب
تعداد کتاب های بزرگترین کتابخانۀ شخصی در طاقچه تا پایان سال 1400

1441 کتاب
بیشترین تعداد کتاب خریده شدۀ یک کاربر در 1400

کتابخانه های
شخصـــــی در
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پشتیبـانی 
بیش از ٪20 

کاهـــش مشـــکالت گـــزارش  شـــده 
 ۱۴۰۰ ســـال  در  پشـــتیبانی   بـــه 

نســـبت بـــه ســـال قبل تـــر

پشتیبانی رسمی طاقچه به شیوه های مختلفی در دسترس شماست:

  تلفن: 9۱۰7۱۰۰۱ )2۱( ]ایران[
support@taaghche.ir :)رایانامه )ایمیل  

  ثبت بازخورد و فرستادن پیام در سایت و اپلیکیشن طاقچه
  شبکه های اجتماعی

همچنین می توانید پاسخ بسیاری از پرسش های خود را در قسمت »راهنمای عمومی طاقچه« بخوانید.

3۵





هدیــــــــــۀ 
کتـــاب بــا 

27۵ کتاب
بيشترين تعداد كتابی كه 
هديه   ۱۴۰۰ در  كاربر  يك 

داده است
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عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
مگان دیواین

ترجمۀ سیده سارا ضرغامی و آرزو مومیوند
نشر میلکان

روانشناسی؛ سبک زندگی

کتابخانۀ نیمه شب
مت هیگ

ترجمۀ محمدصالح نورانی زاده
کتاب کوله پشتی

ادبیات؛ داستان خارجی

چگونه کمال گرا نباشیم؟
استفان گایز

ترجمۀ نرگس محمدی
انتشارات شمشاد

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

کتاب هایــی که بیشــتر 
هدیــــه داده شــــده اند

الف( کتاب های متنی
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یک عاشقانۀ آرام
نادر ابراهیمی

با صدای پیام دهکردی
نوین کتاب گویا

ادبیات؛ داستان ایرانی؛ عاشقانه

مغازۀ خودکشی
ژان تولی

ترجمۀ احسان کرم ویسی
با صدای هوتن شکیبا

رادیو گوشه
ادبیات؛ داستان خارجی؛ طنز؛ فانتزی

چهار میثاق
دون میگوئل روئیز
ترجمۀ دل آرا قهرمان
با صدای نیما رئیسی
انتشارات ذهن آویز

جهان بینی

ــی کــه بیشــتر  کتاب های
هدیــــــه داده شــــــده اند

ب( کتاب های صوتی
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خــریـــــــــد 
کتـــــاب از 

کاهش قیمت کتاب در طاقچه
یکی از کارکردهای اصلی طاقچه آسان کردن خرید کتاب است. قیمت 
کتاب های متنی بر روی طاقچه از نسخۀ کاغذی شان بسیار ارزان تر 
است. حذف واسطه ها، حذف مدت زمان خواب سرمایۀ ناشر، حذف 
هزینه های انبارداری، حذف هزینۀ کاغذ و... دالیلی هستند که کمک 
می کند کتاب ها بر روی طاقچه 3۰ تا 7۰ درصد ارزان تر از نسخۀ چاپی 

به دست فارسی زبانان برسد.

سیاســــــــــت 
قیمت گــذاری 
ــه در طاقچــــــ

قیمت گــذاری در 
طاقچه کامـــــاًل در 
اختیار ناشر است.
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عادت های اتمی
جیمز کلیر

ترجمۀ هادی بهمنی
نشر نوین

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

معجزۀ سپاس گزاری
راندا برن

ترجمۀ سیما فرجی
انتشارات نسل نواندیش

جهان بینی

چگونه کمال گرا نباشیم؟
استفان گایز

ترجمۀ نرگس محمدی
انتشارات شمشاد

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

برایند کلی خرید کتاب 
در سال 1400

متنی )بر اساس تعداد خرید(
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زندگی خود را دوباره بیافرینید
جفری ای. یانگ و جانت اس. کلوسکو

ترجمۀ ساره حسینی عطار
انتشارات شمشاد

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

کتابخانۀ نیمه شب
مت هیگ

ترجمۀ محمدصالح نورانی زاده
کتاب کوله پشتی

ادبیات؛ داستان خارجی

چگونه کمال گرا نباشیم؟
استفان گایز

ترجمۀ نرگس محمدی
انتشارات شمشاد

روانشناسی؛ موفقیت و خودیاری

برایند کلی خرید کتاب 
در سال 1400

متنی )بر اساس حجم ریالی خرید(
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آداب معاشرت
برایان تریسی

با صدای عطیه بادامچی
نشر مسیر سبز رشد
موفقیت و خودیاری

بخواهید تا به شما داده شود ]خالصۀ کتاب[
استر هیکس

ترجمۀ فاطمه فراهانی
با صدای دادبه دادمهر

سبکتو
موفقیت و خودیاری؛ خالصۀ کتاب

اثر مرکب ]خالصۀ کتاب[
دارن هاردی

ترجمه و اجرای صوتِی گروه گردآوری و ترجمۀ سبکتو

سبکتو
مدیریت و کسب وکار؛ خالصۀ کتاب

برایند کلی خرید کتاب 
در سال 1400

صوتی )بر اساس تعداد خرید(
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باشگاه پنجِ صبحی ها
رابین شارما

ترجمۀ رضا اسکندری آذر
با صدای شاهین عالیی نژاد

نشر نون
مدیریت و کسب وکار؛ موفقیت و خودیاری

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

با صدای آرمان سلطان زاده
آوانامه

ادبیات؛ داستان خارجی

معجزه )شکرگزاری(
راندا برن

ترجمۀ مسیحا برزگر
با صدای میالد فتوحی

نوین کتاب گویا
جهان بینی

برایند کلی خرید کتاب 
در سال 1400

صوتی )بر اساس حجم ریالی خرید(
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ارتداد
وحید یامین پور

انتشارات سوره مهر
ادبیات؛ داستان ایرانی

راهنمای مدیریت احساسات در محیط های کاری

لیز فاسلین، مالی وست دافی
ترجمۀ مهسا حسینی سارانی

نشر میلکان
مدیریت و کسب وکار؛ موفقیت و خودیاری

پادزهر
الیور برکمن

ترجمۀ محمدجواد کعبی زاده
نشر میلکان

موفقیت و خودیاری

موفقیــت کتاب هــا در 
هفتــۀ اول انتشــــــــــــار

متنی )بر اساس تعداد خرید(

4۵



نقشه  هایی برای گم شدن
ربکا سولنیت

ترجمۀ نیما م. اشرفی
نشر اطراف

فلسفه؛ ُجستار

جهاد تبیین
سیدعلی خامنه ای

گردآوری سعدی صلح میرزایی
انتشارات انقالب اسالمی

علوم سیاسی

ارتداد
وحید یامین پور

انتشارات سوره مهر
ادبیات؛ داستان ایرانی

موفقیــت کتاب هــا در 
هفتــۀ اول انتشــــــــــــار

متنی )بر اساس حجم ریالی خرید(
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برای مهمانی خدا آماده شویم
علیرضا پناهیان

با صدای ایوب حیدری
بیان معنوی

مذهب

از قیطریه تا اورنج کانتی
حمیدرضا صدر

با صدای رضا کیانیان و فاطمه معتمدآریا
رادیو گوشه

زندگی نامه و خاطرات

هری پاتر و محفل ققنوس
جی. کی. رولینگ

ترجمۀ ویدا اسالمیه
با صدای آرمان سلطان زاده

آوانامه
ادبیات؛ داستان خارجی؛ فانتزی؛ کودک و نوجوان

موفقیــت کتاب هــا در 
هفتــۀ اول انتشــــــــــــار

صوتی )بر اساس تعداد خرید(
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هری پاتر و محفل ققنوس
جی. کی. رولینگ

ترجمۀ ویدا اسالمیه
با صدای آرمان سلطان زاده

آوانامه
ادبیات؛ داستان خارجی؛ فانتزی؛ کودک و نوجوان

هری پاتر و یادگاران مرگ
جی. کی. رولینگ

ترجمۀ ویدا اسالمیه
با صدای آرمان سلطان زاده

آوانامه
ادبیات؛ داستان خارجی؛ فانتزی؛ کودک و نوجوان

برانوالد 2019 تمامی فصول )1 تا 99(
فائزه دهقانی تفتی

عبدی
علوم پزشکی؛ درسی و کمک درسی

موفقیــت کتاب هــا در 
هفتــۀ اول انتشــــــــــــار

صوتی )بر اساس حجم ریالی خرید(
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عباس معروفیمهرداد صدقینادر ابراهیمی

نویسندگان ایرانی

دارن هاردیراندا برنفئودور داستایفسکی

 نویسندگان خارجی

اسقبال مردم از پدیدآورندگان
داستایفسکی و سلطان زاده همچنان در صدر

در ســـال ۱۴۰۰ هـــم مثـــل ســـال 99، تئـــودور 
و  خارجـــی(  )نویســـندۀ  داستایفســـکی 
کتـــاب  )گوینـــدۀ  ســـلطان زاده  آرمـــان 
محبوب تریـــن  ــی  کـل به صـــورت  ــی(  صوـت
پدیدآورندگانـــی بودنـــد کـــه کتاب هایشـــان 

اســـت. طاقچـــه  روی 
در ادامه، فهرست محبوب ترین پدیدآورندگان 
کتاب ها را به تفکیک نوع پدیدآورندگی شان 

می بینید:
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 گویندگان کتاب های صوتی مترجمان

دادبه دادمهرمهبد قناعت پیشهآرمان سلطان زاده سروش حبیبیمسیحا برزگرپرویز شهدی

۵0



در سال ۱۴۰۰، بیشترین اقبال مخاطبان به این دسته های اصلی بوده است:

در هریک از این دسته ها و دسته های اصلی دیگر، سه کتابی را که در ۱۴۰۰ بیشتر از کتاب های دیگر خریداری شده اند، 
می توانید در ادامه ببینید:

استقبال مردم از موضوعات مختلف

روان شناسی، موفقیت وادبیات، داستان و رمان
خودیاری، سبک زندگی

تاریخ، زندگی نامه و
خاطرات، دفاع مقدس

۵1



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

با صدای آرمان سلطان زاده
آوانامه

مغازۀ خودکشی
ژان تولی

ترجمۀ احسان کرم ویسی
با صدای هوتن شکیبا

رادیو گوشه

 ادبیات، داستان و رمان

یک عاشقانۀ آرام
نادر ابراهیمی

با صدای پیام دهکردی
نوین کتاب گویا
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 روان شناســی، موفقیــت 
و خودیــاری، ســبک زندگــی

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

ترجمۀ ساره حسینی عطار
انتشارات شمشاد

هنر شفاف اندیشیدن
رولف دوبلی

ترجمۀ عادل فردوسی پور
با صدای عادل فردوسی پور

رادیو گوشه

چگونه کمال گرا نباشیم؟
استفان گایز

ترجمۀ نرگس محمدی
انتشارات شمشاد

۵3



تاریــــــخ، زندگی نامــــــه و 
خاطــرات، دفــاع مقــدس

تنها گریه کن
اشرف سادات منتظری

اکرم اسالمی
انتشارات حماسه یاران

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل

ترجمۀ امیر الهوتی
با صدای میالد میرزایی

آوانامه

از چیزی نمی ترسیدم
قاسم سلیمانی

انتشارات مکتب حاج قاسم
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فقر احمق می  کند
سندهیل موالینیتن، الدار شفیر

ترجمۀ سید امیرحسین میرابوطالبی
با صدای تایماز رضوانی

انتشارات ترجمان علوم انسانی

چهار میثاق
دون میگوئل روئیز / ترجمۀ دل آرا قهرمان 

نیما رئیسی
انتشارات ذهن آویز

علوم انسانی، فلسفه و منطق

دنیای سوفی
یوستین گوردر

ترجمۀ مهدی مهدی لو
با صدای سارا فیض

آوانامه
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 مدیریت و کسب وکار

باشگاه پنجِ صبحی ها
رابین شارما

ترجمۀ رضا اسکندری آذر
با صدای شاهین عالیی نژاد

نشر نون

اثر مرکب ]خالصۀ کتاب[
دارن هاردی

ترجمه و اجرای صوتِی گروه گردآوری و 
ترجمۀ سبکتو

سبکتو

دوباره فکر کن
آدام گرانت

ترجمۀ تیم ترجمۀ نشر نوین
نشر نوین
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 مذهب، معنویت و جهان بینی

معجزه )شکرگزاری(
راندا برن

ترجمۀ مسیحا برزگر
با صدای میالد فتوحی

نوین کتاب گویا

سیصدوشصت وپنج روز در صحبت قرآن
حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن

اندیشۀ اسالمی 1 )ویراست دوم(
جعفر سبحانی تبریزی
محمد محمدرضایی
دفتر نشر معارف
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 کتاب های درسی و کمک درسی

سطربه سطر گوارش و کبد
گردآوری کامران احمدی

کامران احمدی

سطربه سطر ریه و مسمومیت
گردآوری کامران احمدی

کامران احمدی

فارسی عمومی )درسنامۀ دانشگاهی(
محمود فتوحی رودمعجنی،

حبیب اهلل عباسی
انتشارات سخن
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 کودک و نوجوان

شازده کوچولو )متنی و صوتی(
آنتوان دوسنت اگزوپری

ترجمۀ احمد شاملو
نسخۀ صوتی: با صدای گروه گویندگان

انتشارات نگاه

هری پاتر و سنگ جادو
جی. کی. رولینگ

ترجمۀ ویدا اسالمیه
با صدای آرمان سلطان زاده

آوانامه

دختر پرتقالی
یوستاین گاردر )یوستین گوردر(

ترجمۀ مهوش خرمی پور
با صدای آرمان سلطان زاده

آوانامه
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 مطبوعات و مجالت

آگاهی نو
شمارۀ ۴، تابستان ۱۴۰۰

گروه مطبوعاتی هم میهن

آگاهی نو
شمارۀ 3، بهار ۱۴۰۰

گروه مطبوعاتی هم میهن

فصلنامۀ ادبی سان
شمارۀ 8، بهار ۱۴۰۰
فصلنامۀ ادبی سان
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تولیــــدات 
محتـــوایی

 محبوب ترین مطالب بالگ

 کتاب داستان برای سنین 12 تا 14 سال
نوشتۀ صدف کاظمی

تاریخ انتشار: ۱7 مرداد ۱۴۰۰

کتاب هایی برای نوجوانان 14 تا 1۶ساله 
نوشتۀ صدف کاظمی

تاریخ انتشار: 25 مرداد ۱۴۰۰

معرفی بهترین رمان های تاریخی 
نوشتۀ محمدمهدی صارمی

تاریخ انتشار: 3۱ فروردین ۱۴۰۰

وبالگ طاقچه
وبالگ طاقچه یکی از تولیدات محتوایی 
مهم طاقچه است و مطالب آن به صورت 
مستمر و منظم منتشر می شود. همچنین 
مطالب قدیمی تر در صورت امکان، به صورت 

مستمر کامل تر و مفصل تر می شوند.
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پادکست های طاقچه

 1. کتابگرد
پادکست »کتابگرد« پادکست اختصاصی طاقچه است و آن را محسن پوررمضانی اجرا می کند. محسن در این پادکست با 
افراد کتاب خوان شناخته شده، دربارۀ ماجراهای زندگی و کتاب خوانی شان گفتگو می کند. این پادکست هر دو هفته یک 

بار، سه شنبه ها منتشر می شود.
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قسمت های کتابگرد در 1400

3 فروردین ۱۴۰۰از تولید پادکست تا قصه پردازی با احسان طریقتقسمت ۱۰
۱7 فروردین ۱۴۰۰سفر و سفرنامه خوانی با پویان مقدمقسمت ۱۱
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰تجربه های یک کتابفروش با امین رحمانقسمت ۱2
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰از علوم سیاسی تا ادبیات عرب با علی آردمقسمت ۱3

28 اردیبهشت ۱۴۰۰زندگی در خانواده مترجم ها با امیلی امراییقسمت ۱۴

۱۱ خرداد ۱۴۰۰از برنامه نویسی تا جامعه شناسی با جادی میرمیرانیقسمت ۱5
25 خرداد ۱۴۰۰از کتاب باز تا رادیو راه با مجتبی شکوریقسمت ۱6

 از تدریس محیط زیست در دانشگاه تا بنیانگذاری مدرسه طبیعت باقسمت ۱7
8 تیر ۱۴۰۰عبدالحسین وهاب زاده

22 تیر ۱۴۰۰از دوران نوجوانی و چالش های بلوغ با ماهور انصاریقسمت ۱8
5 مرداد ۱۴۰۰از داستان تا ناداستان با آرش صادق بیگیقسمت ۱9
۱9 مرداد ۱۴۰۰از دنیای کسب و کار و کتاب هایش با عادل طالبیقسمت 2۰
2 شهریور ۱۴۰۰دنیای متفاوت کتاب ها با امید هاشمیقسمت 2۱
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۱6 شهریور ۱۴۰۰از قصه های مجید تا خمره با هوشنگ مرادی کرمانیقسمت 22
3۰ شهریور ۱۴۰۰از باستان شناسی تا آهسته روی با شادی گنجیقسمت 23
۱3 مهر ۱۴۰۰داستان و ادبیات جنوب با احسان عبدی پورقسمت 2۴
27 مهر ۱۴۰۰از جمع آوری کتاب برای زندان ها تا سفرهایی برای صلح با محمدرضا معمارصادقیقسمت 25
۱۱ آبان ۱۴۰۰از شعر نو تا آموزش ادبیات در مدرسه با سامان جواهریانقسمت 26
25 آبان ۱۴۰۰از گویندگی تا نشر کتاب صوتی با راضیه هاشمیقسمت 27
9 آذر ۱۴۰۰از کتاب های روانشناسی تا توجه آگاهی با مرتضی کشمیریقسمت 28
23 آذر ۱۴۰۰از ادبیات زیرزمینی نوجوانان تا جایزه الک پشت پرنده با مریم محمدخانیقسمت 29
7 دی ۱۴۰۰از داستان های شفاهی تا پادکست چیروک با روزبه استیفاییقسمت 3۰
2۱ دی ۱۴۰۰ماجرای شکل گیری مجلٔه حوالی و حواشِی آن با سمیرا هاشمیقسمت 3۱
5 بهمن ۱۴۰۰از باهم خوانی کتاب تا تاثیر اینستاگرام در زندگی با یلدا عالییقسمت 32
۱9 بهمن ۱۴۰۰از تجربه های مختلف خلق اثر هنری تا اهمیت شعر با عطیه عطارزادهقسمت 33
3 اسفند ۱۴۰۰قصه گویی برای کودکان روستا با اسماعیل آذری نژادقسمت 3۴
۱7 اسفند ۱۴۰۰آموزش زبان فارسی به دانشجویاِن غیرایرانی با سایه اقتصادی نیاقسمت 35

۶4



 2. رادیو راه
پادکست  تولید  بر  عالوه   ۱۴۰۰ در  طاقچه 
فصل  تولید  از  )کتابگرد(  خود  اختصاصی 
پشتیبانی  هم  راه«  »رادیو  پادکست  اول 
کرد. رادیو راه را مجتبی شکوری اجرا می کند 

و در آن، دربارۀ کتاب حرف می زند.

انسان کافیفصل اول، قسمت هفتم

هیِچ مالیمفصل اول، قسمت هشتم

هزارتوِی آگاهیفصل اول، قسمت نهم

اجاره نشین هافصل اول، قسمت دهم

قسمت های رادیو راه در 1400، با حمایت طاقچه: پادکست های طاقچه
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نام نویسی در                 هیچ هزینه ای ندارد.
شما می توانید به راحتی از طریق سایت طاقچه، مایکت، کافه بازار و گوگل پلی

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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برای همکــاری سازمـــانی با طاقچه، با 
شمارٔه 0930۵۶033۵7 تماس بگیرید. 

کتاب های الکترونیکی، صوتی و چاپی در طاقچه


