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یویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
 برگزاری س 
 نمایشگاههای استانی
 برگزاری  27نمایشگاه کتاب استانی
 برگزاری 720نشست نقد و بررسی و رونمایی کتاب در بخش جنبی
 فروش کتاب به ارزش  60میلیارد تومان
 حضور 10هزار و  194ناشر داخلی
 حضور 266ناشر خارجی
 عرضه 1میلیون و 870هزار و  385عنوان کتاب به زبان فارسی
 عرضه  21هزارعنوان کتاب به زبان عربی
 عرضه  25هزار و 750عنوان کتاب التین
 اختصاص 3میلیارد تومان یارانه خرید کتاب
 نمایشگاههای خارجی
 حضور در  14نمایشگاه کتاب خارج از کشور
 برپایی غرفه ملی ایران در هفتادمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت
 سایر فعالیتها
 برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در قم
 همکاری در برگزاری نهمین دوره نمایشگاه کتاب دفاع مقدس
 همکاری در برگزاری بیستوششمین دوره نمایشگاه کتاب قرآن کریم
 توزیع کتاب
 ورود  7011عنوان کتاب به ارزش  26میلیارد و  448میلیون تومان بر اساس مصوبه شورای خرید کتاب به انبار موسسه
توزیع کتاب به ارزش 24میلیارد و 327میلیون تومان در سراسر کشور
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موسسه نمایشگاههای فرهنگي ايران از سال  1371فعالیتهای خود را درزمینة
برگزاري نمایشگاههای استاني کتاب آغاز کرد .فعالیتهای اين موسسه در این3
دهه ،حوزههای متعددي را دربرمیگيرد .برگزاري  386دوره نمايشگاه کتاب در
مراکز استانها و شهرهاي دوم و پرمخاطب 27 ،دوره نمايشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،حضور در نمایشگاههای کتاب خارج از کشور بهعنوان نماينده نشر ايران،
برگزاري چندين دوره نمايشگاه بینالمللی قرآن کريم ،همکاري در برگزاری
نمايشگاه مطبوعات و جشنوارههای موردي دیگر ازجمله سرفصلهای کاري اين
مؤسسه بوده است.
آنچه در گزارش حاضر گرد آمده است ،نگاهي اجمالي و تصویرگونه به فعالیتهای
اين مؤسسه در سال  1397دارد .برگزاري سی و یکمین نمايشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،برگزاري  27نمايشگاه کتاب استاني در سراسر کشور ،حضور در14نمايشگاه
کتاب خارج از کشور ،برپایی غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران در هفتادمین دورۀ
نمایشگاه کتاب فرانکفورت ،برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی کودک ونوجوان
در قم ،همکاري در برگزاری نهمین دوره نمايشگاه کتاب دفاع مقدس ،همکاري در
برگزاری بيست و ششمین دوره نمايشگاه بینالمللی قران کريم و توزیع بیش از
یک میلیون جلد کتاب به ارزش بیش از  243میلیارد ریال ،از فعالیتهای عمده اين
مؤسسه در سال  1397بوده است.
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بینالمللی کتاب تهران
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محل برگزاری :مصالی حضرت امام خمینی(ره)
تاریخ برگزاری 12 :تا  22اردیبهشت1397
رییس نمایشگاه :دکتر محسن جوادی
افتتاحیه( :دکترسید عباس صالحی) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
اختتامیه( :دکتر اسحاق جهانگیری) با حضورمعاون اول رییس جمهوری
تعداد کشور 35 :کشور با احتساب بخش ملل
تعداد ناشران داخلی2625 :
تعداد ناشران خارجی 550 :ناشر خارجی در قالب  123غرفه ( 42غرفه التین و
 81غرفه عرب)
تعداد کتابهای عرضهشده در بخش ناشران داخلی 207129 :عنوان کتاب
منتشرشده در  2سال اخیر و بیش از  300هزار عنوان با احتساب (کتب منتشرشده در
سالهای گذشته)
تعداد کتابهای عرضهشده خارجی 141305 :عنوان کتاب مشتمل بر 35403
عنوان کتاب عربی و  105902عنوان به زبانهای انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی ،صربی و
روسی در بخش بینالملل که بیش از نیمی از این کتابها منتشرشده در سه سال اخیر
است.
مبلغ کل فروش 130 :میلیارد تومان
شعارنمایشگاه :نه به کتاب نخواندن
مهمان ویژه :کشور صربستان
شهرمهمان :تونس
مهمترین ویژگیهای نمایشگاه کتاب در این دوره:
تغییر مکان برگزاری جهت سهولت دسترسی مخاطبان و ناشران
استقبال بسیار زیاد از نمایشگاه و افزایش حدود  20درصدی بازدیدکنندگان نمایشگاه
واگذاری امور اجرایی نمایشگاه به تشکلهای نشر
توسعه فضای نمایشگاهی و افزایش فضای مسقف
افزایش تسهیالت و توسعه آن در میان اقشار مختلف بهمنظور توسعه عدالت فرهنگی
(بن کتاب دانشجویان و طالب ،یارانه خرید کتاب به اهلقلم ،بن کتاب اساتید و
هیئتهای علمی و )...
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نمایشگاههای کتاب استانی

12
عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 1397 /

سیصدوپنجاهونهمین نمایشگاه کتاب استانی
شانزدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی
تاریخ برگزاری 20 :تا  25شهریور ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای ارومیه
تعداد ناشران 264 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 65 :هزار و  983عنوان
مساحت 3300 :مترمربع
تعداد غرفه 216 :غرفه
تعداد سالن 3 :سالن
تعداد ناشران استان 12 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 9 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 450:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 359 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 480:میلیون تومان
میزان کل فروش 839 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :حجتاالسالموالمسلمین ناصرخداياري(مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي اروميه) ،سید
هادی بهادري(نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي) ،نادر قاضيپور(نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي
اسالمي) و اميرمسعود شهرامنيا(مديرعامل وقت موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصي «ديانت فرهنگي» ،رونمايي از کتاب شعر «بوردا بير دنيز وار ايميش» ،برگزاري نشست کتابخوان،
نمايش خياباني با موضوع شبکههاي اجتماعي ،داستانخواني با محوريت سبک زندگي ايراني -اسالمي و شيوههاي نقد
داستان ،نشست نقش شهريار در ادبيات ،نقد و بررسي مجموعه اشعار آئيني «هارونيه» ،نمايش ساختههاي انجمن سينماي
جوان اروميه ،اجرای تئاتر خياباني «بيتفاوت نباشيم» ،نشست تخصصي پيام عاشورا و اربعين حسيني ،برگزاري ويژه
برنامه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي.
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سيصدوشصتمين نمايشگاه کتاب استاني
دوازدهمین نمايشگاه کتاب اردبيل
تاریخ برگزاری 1 :تا  6مهرماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای اردبیل
تعداد ناشران 245 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 58 :هزار و  815عنوان
مساحت 2400 :مترمربع
تعداد غرفه 155 :غرفه
تعداد سالن 2 :سالن
تعداد ناشران استان 20 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 8 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 430 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 430 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 420 :میلیون تومان
میزان کل فروش 850 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :علينواداد (معاون سياسي اجتماعي و امنيتي استان اردبيل) ،سيد هادي حسيني (معاون
حقوقي امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) و سید ناصر اسحاقي (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي اردبيل).
برنامههای جنبی برگزارشده
کارگاه آشنايي با عکاسي نجومي ،کارگاه پيوند کتاب و کودک ،جام باشگاههاي کتاب ويژه کودکان و نوجوانان،
رونمايي از کتاب «الفتا  ،»2نمايشنامه خواني با محوريت دفاع مقدس ،کتابخواني با صداي بلند ،نشست راههاي مقابله با
آسيبهاي فضاي مجازي ،نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي و اصالح الگوي مصرف ،کارگاه داستان خواني با صداي
بلند ،کارگاه معيارهاي انتخاب يک رمان ،عصر شعر عاشورایي و دفاع مقدس ،کارگاه آموزشي اهميت آموزش خط
بريل براي سوادآموزان نابينا و اهميت مطالعه آزاد و اطالعات عمومي براي نابينايان ،نشست تخصصي معرفي ظرفيتهاي
گردشگري و صنايعدستي استان اردبيل ،کارگاه آموزشي راهکارهاي بهبود مهارتهاي ارتباطي در محيطهاي آموزشي.
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سیصدوشصت ویکمین نمایشگاه کتاب استانی
نهمین نمایشگاه کتاب زنجان
تاریخ برگزاری 9 :تا  14مهرماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای زنجان
تعداد ناشران 392 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 84 :هزار و  576عنوان
مساحت 11710 :مترمربع
تعداد غرفه 270 :غرفه
تعداد سالن 3 :سالن
تعداد ناشران استان 5 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 9 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 400 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 400:میلیون تومان
میزان فروش نقدی 520 :میلیون تومان
میزان کل فروش 920 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :فاطمه کرباسي (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي زنجان) ،آیتاهلل علي خاتمي (نماينده
ولیفقیه در استان زنجان) ،اسداهلل درويش اميري (استاندار زنجان) و محمد سلگي (مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
و رئيس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي).
برنامههای جنبی برگزارشده
معرفي و رونمايي  5عنوان کتاب از نويسندگان زنجاني ،نمايش انيميشن  30دقيقهاي با موضوع اهميت کتاب و کتابخواني،
نشست تخصصي شيوههاي ترويج کتاب و کتابخواني ،ويژهبرنامه مثبت کتاب و شيوههاي قصهگويي براي کودکان و
نوجوانان ،نشست تخصصي تبيين نقش روحانيت در دفاع مقدس ،رونمايي و معرفي کتاب «بو سس بيزيم سس» ،کارگاه
قصهگويي و فن بيان ويژه خانوادهها ،رونمايي از مجموعه شعر«يئددي يارپاق بير چنار» ،کارگاه آموزشي شيوههاي ايجاد
اشتغال و توانمندسازي معلولين در حوزه فرهنگ ،نقد كتاب «راز انباري قديمي» با موضوع دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و
شهادت با زبان و تصاوير کودکانه ،كارگاه آموزشي «تصويرسازي كتاب» ،عصر شعر عاشورايي و دفاع مقدس با عنوان
«فصل حماسه» ،نشست کتابخوان و معرفي كتاب ماه ،نشست تخصصي تبيين پيامهاي عاشورا ،نشست تخصصي آشنايي
با حقوق شهروندي ،نشست تخصصي ارتباط سبك زندگي و سالمت خانوادههاي ايراني.
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سیصدوشصتودومین نمایشگاه کتاب استانی
هشتمین نمایشگاه کتاب کردستان
تاریخ برگزاری 18 :تا  23مهرماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای سنندج
تعداد ناشران 362 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 73 :هزار و  500عنوان
مساحت 3900 :مترمربع
تعداد غرفه 230 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 11 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 16 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 600 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 600:میلیون تومان
میزان فروش نقدی 970:میلیون تومان
میزان کل فروش 1 :میلیارد و  570میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :حضور همايون اميرزاده (رئيس مرکز روابط عمومي و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي) ،جالل قلعهشاخاني (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي سنندج) و سید محمد حسيني شاهرودي (نماينده
ولیفقیه در استان کردستان و نماينده مردم استان در مجلس خبرگان رهبري).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصي «اهلبيت (ع) در شعر شاعران کرد» ،نشست تخصصي «آسيبشناسي تاريخ کردي» ،نشست علمي
«اسناد و نسخ خطي کردستان» ،نشست تخصصي«ادبيات عاشورايي» ،افتتاح انجمن کارتون و کاريکاتور استان کردستان،
نشست تخصصي«ادبيات کردي؛ نقد و ترجمه» ،کارگاه آموزشي تصويرسازي کتاب کودک ،رونمايي از  5عنوان
کتاب نويسندگان استان ،نشست تخصصي «زبان کردي و گويشها» ،قصهگويي براي کودکان ،رونمايي از پوستر
دومين جايزه کتاب سال کردستان ،رونمايي از  3عنوان کتاب شهرستان کامياران ،نشست «بازار نشر کتاب و مطبوعات»
و نشست تخصصي «ادبيات کودک و نوجوان».
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سیصدوشصتوسومین نمایشگاه کتاب استانی
دوازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان
تاریخ برگزاری 18 :تا  23مهرماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای گرگان
تعداد ناشران 467 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 73 :هزار و  645عنوان
مساحت 5400 :مترمربع
تعداد غرفه 261 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 15 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 12 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 800:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 800:میلیون تومان
میزان فروش نقدی 930:میلیون تومان
میزان کل فروش 1 :میلیارد و  730میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :عادله کشميري (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي گلستان) ،علياصغر طهماسبي (معاون
سياسي و امنيتي استاندار گلستان) و نيکنام حسينيپور (مديرعامل خانه کتاب ايران).
برنامههای جنبی برگزارشده
رونمايي از تازههاي نشر استان ،ويژه برنامه دورهمي کتابخواني ،نشست کتابخوان ،ويژه برنامه جام باشگاههاي کتابخواني
و مشاعره کودک و نوجوان ،نشست تخصصي«تبيين شاخصه نويسندگان و شناسايي کتابهاي انحرافي» ،جشن امضاء
و ديدار با استاد هوشنگ مرادي کرماني در نشست تخصصي ادبيات کودک و نوجوان ،ويژهبرنامه همايش استاني
بزرگداشت روز حافظ و حافظ خواني ،رونمايي از  4عنوان کتاب نويسندگان استان ،عصر شعر عاشورايي و رونمايي
از مجموعه شعر گلستان ،رونمايي و نقد رمان «معماري عشق ساعتي» ،کارگاه آموزشي تصويرسازي کتاب کودک،
نقد کتاب «خزينه» ،نشست تخصصي «نقش کتاب و تحکيم خانواده» و معرفي کتاب «هشت گام براي ازدواج موفق»،
رونمايي از فيلمهاي آموزشي همکالسي ،نشست کارگاهي «انتخاب کتابهاي کمک آموزشي» ،نشست کتابخوان و
امضاي تفاهمنامه اداره کل امور کتابخانههاي استان با کميته امداد گلستان ،نشست علمي «بايستههاي همگرايي اسالمي
در جهان معاصر».
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سیصدوشصتوچهارمین نمایشگاه کتاب استانی
شانزدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی
تاریخ برگزاری 29 :مهر تا  4آبانماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تبریز
تعداد ناشران داخلی 941 :ناشر
تعداد ناشران خارجی 99 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده داخلی 155 :هزار و  855عنوان
تعداد عناوین عرضهشده خارجی 24 :هزار و  300عنوان
مساحت 22000 :مترمربع
تعداد غرفه 860:غرفه
تعداد سالن 5 :سالن
تعداد ناشران استان 70:ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 18 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 1 :میلیارد و  800میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 1 :میلیارد و  760میلیون تومان
میزان فروش نقدی 6 :میلیارد و 740میلیون تومان
میزان کل فروش 8 :میلیارد و  500میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :سيد هادي حسيني (معاون پارلماني و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) ،محمد
محمدپور (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي) ،حجتاالسالموالمسلمين سيد محمدعلي آلهاشم (نماينده
ولیفقیه در استان آذربايجان شرقي) ،مجيد خدابخش (استاندار آذربايجان شرقي) ،محمداسماعيل سعيدي (نماينده مردم
تبريز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسالمــي) ،مسعود پزشکيان( ،نایبرئیس مجلس شوراي اسالمي) و معصومه
آقاپور (نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسالمي).
برنامههای جنبی برگزارشده
اجرای نمایش محیطی با عنوان صندلی ،کارگاه آموزشی آشنایی با ساختار کتاب ،معرفی فعالیتها و خدمات مؤسسه
خانه کتاب و فرآیندهای دریافت شابک ،برنامه صبح شعر ،نشست تخصصی «تأملی در شاهکارهای فارسی و ترکی استاد
شهریار» ،رونمایی از پنج اثر مکتوب حوزه دفاع مقدس ،رونمایی از  3اثر صوتی در حوزه ادبیات دفاع مقدس ،مراسم
جشن امضا کتاب «از تو میگویم» ،نشست سومین دوره آموزشی جام باشگاههای کتابخوانی ،عصر شعر آیینی و انقالبی،
میزگرد تخصصی شرح دیوان شمس تبریزی ،عرضه آثار سفالی هنرمندان استان ،عرضه آثار چرمی هنرمندان استان ،غرفه
میراث فرهنگی در راستای رویداد تبریز « ،2018معرفی هنر ورنی بافی»« ،هنرستان صدساله میرک» ،ورکشاپ بازیگری
تئاتر ،کارگاه طراحی و نقاشی دیجیتال ،نشست تخصصی گرایشها هنر معماری ،برنامه آموزشی قرآنی و دینی در حاشیه
نمایشگاه ،رونمایی از فراخوان جشنواره فیلم تبریز ،نمایش موزه چاپ و نشر ،نشست تجلیل از ادبیات دفاع مقدس و مدافعان
حرم ،آیین رونمایی از نماهنگ «الله صادق» ،نمایشگاه خوشنویسی ،برگزاری نمایشگاه نقاشی علمای آذربایجان ،نمایشگاه
عکس پیشگیری از اعتیاد و نمایشگاه عکس محرم.
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سیصدوشصتوپنجمین نمایشگاه کتاب استانی
(به مناسبت روز کیش و هفته کتاب و کتابخوانی)
تاریخ برگزاری 17 :تا  25آبان ماه
محل برگزاری :تاالر شهر کیش
تعداد ناشران 200 :ناشر داخلی و عرضه کتب  80ناشر خارجی از طریق
شرکت جهان علم
تعداد عناوین عرضهشده داخلی 15000:عنوان
تعداد عناوین عرضهشده خارجی 1450 :عنوان خارجی
مساحت 3 :هزار مترمربع
تعداد سالن 1 :سالن(فروش متمرکز و یکپارچه)
میزان بن اختصاصیافته 520 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 501 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 280 :میلیون تومان
میزان کل فروش 781 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحیه :حسین انتظامی(قائممقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،سعيد پورعلی (معاون فرهنگی و
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش) ،حجتاالسالموالمسلمین حسنزاده(امامجمعه کیش) ،شیخ یعقوب شمس (امامجمعه
اهل سنت کیش) ،همایون امیرزاده (مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،امیرمسعود شهرامنیا
(مدیرعامل وقت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران).
برنامههای جنبی برگزارشده
برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب ،رونمایی از کتاب ،نشست ادبی با حضور نویسندگان و شعرای ساکن جزیره
کیش ،برنامه شبانه ویژه کودکان همراه با قصهگویی موزیکال ،برنامه پخش زنده شبانه از رادیو کیش ،اجرای تئاتر
روزانه در محل نمایشگاه برای دانش آموزان بازدیدکننده ،غرفه مهدهای کودک و عروسکهای تنپوش شخصیتهای
محبوب کودکان ،برپایی معرفی غرفه فرهنگسراهای کیش ،برپایی غرفههای هوش ،تکنولوژی ،خالقیت ،نقاشی ،اهدای
جوایز به شرکتکنندگان ،اهدای بستههای حمایتی معاونت امور فرهنگی به مدارس کیش بهمنظور تجهیز کتابخانههای
مدارس و باالخره اجرای طرح یاد یار مهربان با مشارکت شرکت «تله کیش» (انتخاب کتاب برای تجهیز کتابخانههای
 40مدرسه کیش توسط مدیران و مسئولین مدارس).
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سیصدوشصتوششمین نمایشگاه کتاب استانی
سیزدهمین نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری
تاریخ برگزاری 9 :تا  14آبان ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای شهرکرد
تعداد ناشران 309 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 57:هزار و  252عنوان
مساحت 5000 :مترمربع
تعداد غرفه 200:غرفه
تعداد سالن 1:سالن
تعداد ناشران استان 30 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان12 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 700 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 696 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 1 :میلیارد و  14میلیون تومان
میزان کل فروش 1 :میلیارد و  710میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :جواد کارگران (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان چهارمحا لوبختیاری)،
حجتاالسالموالمسلمين سیدمحمد احمدي (امامجمعه موقت و مدير حوزههاي علميه چهارمحا لوبختياري) و اميرمسعود
شهرامنيا (مديرعامل وقت موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران).
برنامههای جنبی برگزار شده
اجرای نمایش استند آپ کمدی با موضوع کتاب و کتابخوانی ،عصر شعر عاشورایی ،کارگاه مدیریت رسانه در خانواده،
کارگاه خط و خوشنویسی با موضوع کتاب و کتابخوانی ،کارگاه حافظ خوانی ،کارگاه نقد و بررسی مجموعه داستانی
"نایبقهرمان" ،قصهگویی برای کودکان ،کارگاه آموزشی ارتقاء سواد فضای مجازی ،کارگاه تصویرسازی کتاب
کودک ،نشست تخصصی مباحث حقوقی ،کارگاه آموزشی ارتقاء سواد بازیهای رایانهای ،ویژهبرنامه شاهنامهخوانی
کودکان ،کارگاه آموزشی اشتغال در فضای مجازی ،کارگاه آموزشی نقاشی با موضوع کتاب ،کارگاه آسیبشناسی
ادبیات داستانی معاصر ایران و غرفه ایستگاه نقاشی و سرگرمی کودکان و نوجوانان.
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سیصدوشصتوهفتمین نمایشگاه کتاب استانی
سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان
تاریخ برگزاری 9 :تا  15آبان ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای اصفهان
تعداد ناشران 481 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 96:هزار و  423عنوان
مساحت 7920 :مترمربع
تعداد غرفه 384 :غرفه
تعداد سالن 4 :سالن
تعداد ناشران استان 53 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 13 :ناشر
میزان بن اختصاصیافته 1 :میلیارد و  500میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 1 :میلیارد و  223میلیون تومان
میزان فروش نقدی 3 :میلیارد و  223میلیون تومان
میزان کل فروش 4 :میلیارد و  446میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :محسن جوادي(معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) ،حجتاالسالموالمسلمين
محمدعلي انصاري (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان) ،قدرتاهلل نوروزي (شهردار اصفهان) ،اميرمسعود شهرامنيا
(مديرعامل وقت موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران) و علي يارمحمديان (مديرعامل شرکت نمايشگاههاي بينالمللي
استان اصفهان).
برنامههای جنبی برگزار شده
دیدار و نشست صمیمی با نویسنده برتر کشور مصطفی رحماندوست ،ویژهبرنامه روز فرهنگ نطنز ،رونمایی از کتاب
«دفاع قابل دفاع» ،نشست بانوان فعال حوزه نشر اصفهان و کارگاه آموزشی تصویرسازی کتاب کودک.

عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 1397 /

29

30
عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 1397 /

سیصدوشصتوهشتمین نمایشگاه کتاب استانی
چهاردهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
تاریخ برگزاری 20 :تا  25آبان ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای کرمانشاه
تعداد ناشران 410:ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 73 :هزار و  249عنوان
مساحت 5000 :مترمربع
تعداد غرفه 210:غرفه
تعداد سالن 3 :سالن
تعداد ناشران استان 20 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 10 :کتابفروشی
تعداد ناشران دیجیتال 11 :ناشر
میزان بن اختصاصیافته 850 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 850 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی1 :میلیارد و  300میلیون تومان
میزان کل فروش 2 :میلیارد و  150میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :علي غياثيندوشن (مديرکل دفتر هماهنگي امور استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي) ،حجتاالسالموالمسلمين رحیم جعفری (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي کرمانشاه) و مهرداد ساالري (معاون
عمراني استاندار کرمانشاه).
برنامههای جنبی برگزارشده
تجلیل از خادمان کتاب و کتابخوانی ،ویژهبرنامه کرسی تالوت قرآن کریم و تقدیر از کتابداران نمونه کانونهای
مساجد استان کرمانشاه ،جشن امضا و دیدار با نویسنده کتاب «فرنگیس» ،رونمایی از انیمیشن با موضوع آسیبهای
اجتماعی ،عصر شعر کردی ،رونمایی و نقد بررسی مجموعه داستان «در پسکوچههای شهر» ،کارگاه آموزشی
داستاننویسی ،کارگاه آموزشی موسیقی با حضور اردشیر کامکار ،عصر شعر پاییز ،کارگاه آموزشی سواد رسانهای و
کارگاه آموزشی خوشنویسی.
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سیصدوشصتونهمین نمایشگاه کتاب استانی
هفدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
تاریخ برگزاری 19 :تا  24آبان ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی جنوب شرق
تعداد ناشران 344 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 52 :هزار عنوان
مساحت 4 :هزار مترمربع
تعداد غرفه 300 :غرفه
تعداد سالن 3 :سالن
تعداد ناشران استان 20:ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 34 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 650:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 650:میلیون تومان
میزان فروش نقدی1 :میلیارد و  200میلیون تومان
میزان کل فروش 1 :میلیارد و 850میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :محمدرضا علیزاده (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمان) ،حجتاالسالم و
المسلمین حسن علیدادیسلیمانی(نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان) ،محمدمهدی احمدی(مشاور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی)و محمدرضا پورابراهیمی(نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی).
برنامههای جنبی برگزارشده
نقد و بررسی کتاب«آن  23نفر» با حضور احمد یوسف زاده نویسنده کتاب ،رونمایی از کتاب«نگاهی به موسیقی نواحی
ایران» با حضور جمعی از نویسندگان ،اساتید دانشگاه ،برگزاری نشست هماندیشی صاحبنظران و عالقهمندان حوزه
کتاب وکتابخوانی در محلههای کرمان با حضور جمعی از اهالی فرهنگ  ،شهردار و اعضای شورای شهر ،کارگاه
آموزشی مبلغان و مروجان فرهنگ مطالعه ،نمایش آثار محمد علی علومی نویسنده و طنز نویس کرمانی و جشن امضا و
دیدار با مترجم کتاب«ترینیتی» لئون اوریس با ترجمه دکتر داود نوابی.
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سیصدوهفتادمین نمایشگاه کتاب استانی
چهاردهمین نمایشگاه کتاب گیالن
تاریخ برگزاری 26 :آبان تا  1آذرماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای رشت
تعداد ناشران 398 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 67 :هزار و  73عنوان
مساحت 5500 :مترمربع
تعداد غرفه 204 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 34 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 16 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 750 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 750 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی1 :میلیارد و  150میلیون تومان
میزان کل فروش 1 :میلیارد و  900میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :فيروز فاضلي (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن) ،غالمعلي جعفرزاده (نماينده
مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي) ،علي غياثيندوشن (مديرکل امور استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)
و علياصغر جمشيدنژاد (معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استانداري گيالن).
برنامههای جنبی برگزار شده
عصر شعر با حضور شاعران مطرح استان ،نشست تخصصی «آسیبشناسی وحدت» ،نشست تخصصی «اهمیت مطالعه آزاد
برای نابینایان» ،رونمایی کتاب «جهان در برابرم سپید میشود» ،رونمایی از کتاب «آزمایشهای شیمی برای نوجوانان»
و «تست آزمایشهای شیمی» ،کارگاه تصویرسازی کتاب کودک ،نشست ادبی دانش آموزان با موضوع شعرخوانی و
داستان خوانی ،نشست ویژه گیالنشناسی ،کارگاه تخصصی هنر عکاسی ،نشست تخصصی شبکههای اجتماعی ،مطالعه
و کتابخوانی ،ویژهبرنامه قصهگویی گیلکی و رونمایی از مجموعه شعر «شیادان یا صیادان».
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سیصدوهفتادویکمین نمایشگاه کتاب استانی
دوازدهمین نمایشگاه کتاب لرستان
تاریخ برگزاری 26 :آبان تا  1آذرماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای خرمآباد
تعداد ناشران 295 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 51 :هزار و  400عنوان
مساحت 4000 :مترمربع
تعداد غرفه 206 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 15 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 9 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 450 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 320 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 460 :میلیون تومان
میزان کل فروش 780 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :حجتاالسالموالمسلمين حميدرضا حنان (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
لرستان) ،آيتاهلل سید احمد ميرعمادي (نماينده ولیفقیه در استان لرستان) ،سید موسی خادمي (استاندار لرستان) و
حبيباهلل خجستهپور (معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري لرستان) برگزار شد.
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصی آسیبشناسی فرهنگ عمومی ،نشست تخصصی کتاب و مطالعه در عصر شبکههای مجازی ،ویژهبرنامه
اهمیت خط بریل برای نابینایان و معرفی کتابخانههای دیجیتال و گویای نابینایان ،رونمایی از تازههای نشر استان ،رونمایی
از کتابهای نویسندگان استان و تجلیل از «رضا پورشفیع» شاعر و نویسنده ،معرفی کتاب »ریشههای غریبه» ،ویژهبرنامه
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،کارگاه آموزشی ویراستاری ،کارگاه قصهگویی ،نقد و بررسی کتاب
«جامعهشناسی مردممدار در کارزار عمل» و نشست تخصصی نقش محوری پیشینه در تربیت.
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سیصدوهفتادودومین نمایشگاه کتاب استانی
بیستمین نمایشگاه بینالمللی کتاب خراسان رضوی دفاع مقدس
تاریخ برگزاری 2 :تا  8آذر ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی مشهد
تعداد ناشران 720 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 180:هزار عنوان
مساحت 20 :هزار مترمربع
تعداد غرفه 800:غرفه
تعداد سالن 5 :سالن
میزان بن اختصاصیافته 1 :میلیارد و  150میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 1 :میلیارد و  100میلیون تومان
میزان کل فروش 6 :میلیارد و  300میلیون تومان(بر اساس اعالم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی)
حاضران مراسم افتتاحيه :دکترسید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ) ،جعفر مروارید(مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی)و قربانعلی میرزائی(سرپرست استانداری خراسان رضوی).
برنامههای جنبی برگزارشده
تقدیر از برگزيدگان پانزدهمين دوره انتخاب كتاب سال استان خراسان رضوي ،رونمایی از«كتاب عاشقانه ترين روز
هاي دنيا» ،برگزاری شب شعر «ستاره احمد»در شب ميالد حضرت محمد(ص) و امام جعفرصادق(ع) ،برگزاری جنگ
شادمانه«يار مهربان» ويژه كودكان و نوجوانان به مناسبت روز ميالد پيامبر اكرم (ص) ،نشست تخصصی تکنیکهای
برترتقویت حافظه و تندخوانی ،رونمایی از کتاب «بام و صفی آباد در آینه اسناد مجلس شورای اسالمی» ،رونمایی از
کتاب«عاشقانهترین روزهای دنیا» ،رونمایی از کتاب «دخترم چیکسای» نوشته نرگس حسینی و«کاخ یا گاش»نوشته
احمدرضا عزیزی ،رونمایی از کتاب«کم یعنی زیاد» ،رونمایی از سه عنوان کتاب موسسه مطالعات راهبردی علوم و
معارف اسالمی ،نشست تخصصی«جمعیت و فرزندآوری» ،رونمایی و جشن امضای کتاب «دعبل و زلفا» با حضور
مظفر ساالری نویسنده کتاب ،نشست تخصصی«نامههای پولس و ساخت خویشتن اروپایی» ،برگزاری نشست های
علمی و تخصصی حوزه علمیه خراسان ،کارگاه آموزشی تاریخ پیدایش تئاتر و تحلیل فیلم ،ویژهبرنامه اجرای گروه
سرود آوای رضوان وابسته به مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ،نشست نخبگانی«گفتگو و تمدن؛
نگاهی دوسویه به رابطه میان آنها» ،اجرای نمایشنامهخوانی «شایعات» ،برنامه ویژه «خوانش کتاب با دانشآموزان»،
نشست تخصصی«راههای تقویت باورهای دینی خانواده» ،نشست قرآنی«سبک زندگی نبوی» ،برگزاری طرح«تعویض
کتابهای کهنه با کتاب نو» ،اجرای نمایش پرده خوانی ،رونمایی و جشن امضا کتاب نمایشنامه«تب سرد روی پیشانی
داغ» ،رونمایی کتاب«موسوعه الحدیث النبوی عقیده و شریعه و خُ لقا» ،نشست تربیتی با موضوع«نشست تربیتی راههای
خروج از ظلمت جهان» و برگزاری شبهای فرهنگی کاشمر و تربت حیدریه.
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سیصدوهفتادوسومین نمایشگاه کتاب استانی
هفدهمین نمایشگاه کتاب فارس
تاریخ برگزاری 3 :تا  9آذرماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای شیراز
تعداد ناشران 1007 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 10:هزار و  245عنوان
مساحت 14000:مترمربع
تعداد غرفه 530:غرفه
تعداد سالن 5 :سالن
تعداد ناشران استان 31 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 38 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 1 :میلیاد و  300میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 1 :میلیارد و  300میلیون تومان
میزان فروش نقدی 5 :میلیارد و  130میلیون تومان
میزان کل فروش 6 :میلیارد و  430میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :آيتا ...لطفا ...دژکام (نماينده وليفقيه در فارس) ،يدا ...رحماني (سرپرست استانداري
فارس) ،علیاصغر کارانديش مروستي (معاون حقوقي ،امور مجلس و استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) ،صابر
سهرابي (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس) و الدن حيدري (معاون توسعه مديريت و منابع وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصي «ادبيات کودک و نوجوان» ،ویژهبرنامه مشاعره و شاعرانههاي شيراز ،نشست تخصصي ادبي «نماد
و اسطوره در شاهنامه» ،برگزاري روز فرهنگ بوانات  ،ميزباني شيراز از روز فرهنگ «شهر خالق کتابخواني ايران»،
برگزاري روز فرهنگ و هنر «ممسني» ،رونمايي از  4عنوان تازههاي نشر استان ،رونمايي از طرح نسيم دانايي ،رونمايي
از کتاب «کلک جوهري» ،کارگاه معرفي فعاليتهاي خانه کتاب و شابک ،نشست تخصصي با موضوع «علم،»NLP
نشست تخصصي با موضوع نظام مديريت استعدادها ،همانديشي ناشران ايران در نمايشگاه کتاب فارس با رئيس اتحاديه
ناشران و کتابفروشان تهران ،نشست تخصصي «جايگاه داستان کوتاه در ادبيات معاصر ايران» ،جشن انار و ادبيات در
پاييز بهاري شيراز.

عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 1397 /

41

42
عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 1397 /

سیصدوهفتادوچهارمین نمایشگاه کتاب استانی
شانزدهمین نمایشگاه کتاب سمنان – شاهرود
تاریخ برگزاری 11 :تا  16آذرماه
محل برگزاری :سالن ورزشی شهید اکبری شاهرود
تعداد ناشران 235 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 55 :هزار و  612عنوان
مساحت 1800:مترمربع
تعداد غرفه150 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 10 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 9 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 350:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 341 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 479 :میلیون تومان
میزان کل فروش 820 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :حضور حجتاالسالم والمسلمين علياصغر فضيلت (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي
شهرستان شاهرود) ،سيد حسن حسيني (نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسالمي) و فاضل عبادی
(مديرکل دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي کشور).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصي سواد عاطفي ،نشست تخصصي «تحليل مباني انديشههاي خردگرايي در شاهنامه فردوسي» ،نشست
تخصصي اهالي قلم ،نشست تخصصي اهالي شعر و ادب ،کارگاه آموزشي خوشنويسي و کارگاه آموزشي هنرهاي
تجسمي.
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سیصدوهفتادوپنجمین نمایشگاه کتاب استانی
دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری 19 :تا  24آذر ماه
محل برگزاری :سالن نمایشگاههای بینالمللی استان
تعداد ناشران 159 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 53 :هزار و  818عنوان
مساحت 8 :هزار مترمربع
تعداد غرفه 116:غرفه
تعداد سالن 2 :سالن
تعداد ناشران استان 10 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 9 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 450 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 428 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 240 :میلیون تومان
میزان کل فروش 668 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :ناصر نبیزاده (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان جنوبی) ،داریوش
رضوانی(مشاور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،سردار قاسمی (فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان
جنوبی) ،نفیسه نخعی(مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی)و علی ناصری(فرماندار بیرجند).
برنامههای جنبی برگزارشده
رونمایی از  12عنوان کتاب دفاع مقدس ،برگزاری شب فرهنگی طبس ،اجرای شب فرهنگی قاین ،برنامههای ویژه
کودک و نوجوان ،برگزاری شب فرهنگی فردوس ،شب شعر ،کارگاه آموزشی آسیبهای اجتماعی ،جشن امضای
کتاب و کارگاه آموزشی استفاده بهینه از فضای مجازی. ،
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سیصدوهفتادوششمین نمایشگاه کتاب استانی
نهمین نمایشگاه کتاب البرز
تاریخ برگزاری 25 :تا  30آذرماه
محل برگزاری :پارک شهید چمران (باغ گلها)
تعداد ناشران 203 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 48 :هزار و  120عنوان
مساحت 1400 :مترمربع
تعداد غرفه 130 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 13 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 5 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 250 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 194 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 312 :میلیون تومان
میزان کل فروش 506 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :ناصر مقدم (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي البرز) ،محمدمهدي احمدي (مشاور وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي) ،عيسي قبادي (مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري البرز) و قادر آشنا (مديرعامل
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصي نقد و بررسي «گرافيک کتاب» ،ويژهبرنامه روز فرهنگ نظرآباد ،رونمايي و معرفي کتاب نويسندگان
شهرستانهاي استان البرز «گويشهاي اشتهاردي» ،نقد و بررسي کتاب «رهابند» اثر حميد چشمآور ،بررسي متن و
تصويرگري آثار نويسنده معروف چيني خانم «سانيو» ،رونمايي و معرفي کتابهاي «گنجينههاي تاريخي و فرهنگي
البرز»« ،تأثير ادبيات کالسيک بر ادبيات داستاني معاصر»« ،هيچکس اين زن را نميشناسد» ،کارگاه آموزشي طراحي
جلد کتاب و تعامل با ناشر ،ايستگاه نقاشي و سرگرمي کودکان و نوجوانان و شب ادبيات ايران با برنامههایی از قبیل
مراسم نقالي ،موسيقي و ویژهنامه شب يلدا.
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سیصدوهفتادوهفتمین نمایشگاه کتاب استانی
سومین نمایشگاه کتاب اصفهان (کاشان)
تاریخ برگزاری 5 :تا  11دی ماه
محل برگزاری :مصلی بزرگ کاشان
تعداد ناشران 276 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 63 :هزار و  694عنوان
مساحت 3250 :مترمربع
تعداد غرفه 175 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 5 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 6 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 350:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 302 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 360 :میلیون تومان
میزان کل فروش 662:میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :حجتاالسالموالمسلمین محمدعلي انصاري ( مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان)،
سید جواد ساداتينژاد (نماينده مردم شهرستانهاي آران و بيدگل در مجلس شوراي اسالمي) ،علياکبر مرتضايي (فرماندار
کاشان) ،قادر آشنا (مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران) و سعيد ابريشميراد (شهردار کاشان).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصي «بررسي جايگاه کتاب و کتابخانهها در تاريخ کاشان» ،رونمايي از  14عنوان کتاب انتشارات قلم
طاليي ،جشن امضاء و ديدار با نويسنده کشور «مصطفي رحماندوست» ،رونمايي  21عنوان کتاب از انتشارات مرسل،
نقد کتاب شعر «حنابندان تارهاي سپيد» ،يادمان رياضيدان کاشاني به همراه رونمايي از ترجمه و تصحيح کتاب «مفتاح
الحساب» غياثالدين جمشيد کاشاني ،رونمايي و نقد کتاب «ياس امينالدوله» ،رونمايي و معرفي  55عنوان از  12مؤلف
شاغل در شهرداري کاشان ،رونمايي و معرفي کتاب «من و پارک» ،رونمايي از  8عنوان کتاب حوزه دين ،رونمايي
و معرفي کتاب «پايان مجسمه» اثر موسي کيخا ،کارگاه آموزشي تخيل و احساس در ساختار شعر ،اجراي  10برنامه
جام باشگاههاي کتابخواني در نمايشگاه ،رونمايي از قرآن دستنويس دانش آموزان کاشاني در پايتخت کتاب ايران،
کارگاه آموزشي پرورش خالقيت در کودکان ،رونمايي از مجموعه شعر غزل «لورکا برايم شعر ميخواند» ،اجراي 14
برنامه توسط بنياد فردوسي و  400اجرا توسط سيلورمن و گلدمن ها.
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سیصدوهفتادوهشتمین نمایشگاه کتاب استانی
دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان قم
تاریخ برگزاری 21 :تا  28دی ماه
محل برگزاری :تاالر مرکزی شهر
تعداد ناشران 110 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 18 :هزار عنوان
مساحت 1500 :مترمربع
تعداد غرفه 80:غرفه
تعداد سالن 4 :سالن
تعداد ناشران استان 30:ناشر
میزان بن اختصاصیافته 300:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 250 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 150 :میلیون تومان
میزان کل فروش 400 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :آیت اهلل سعیدی(امام جمعه قم و رئیس شورای فرهنگ عمومی) ،بهرام سرمست(استاندار
قم) ،قادر آشنا (مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران) ،سیدموسی حسینی کاشانی(مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قم) ،هاشمی(معاونت سیاسی استانداری قم)وحجتاالسالم جباری(مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی
استان قم).
برنامههای جنبی برگزارشده
بازدید گروه های دانش آموزی و مدارس ،برگزاری نشست های تخصصی از طرف انجمن کودک و نوجوان استان قم،
حضور غرفههای کمک آموزشی ،ارائه خدمات رایگان کلینیک دندانپزشکی مادروکودک و راه اندازی خانه بازی
کودک.
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سیصدوهفتادونهمین نمایشگاه کتاب استانی
ششمین نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
تاریخ برگزاری 22 :تا  28دی ماه
محل برگزاری :حسینیه شهدای جیرفت
تعداد ناشران 220:ناشر
تعداد عناوین عرضه شده34:هزار و  278عنوان
مساحت 1884 :مترمربع
تعداد غرفه 120 :غرفه
تعداد سالن 2 :سالن
تعداد ناشران استان 4 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 4 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 300:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 300:میلیون تومان
میزان فروش نقدی 500:میلیون تومان
میزان کل فروش 800:میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :حجتاالسالموالمسلمین رضا سعادتفر (امامجمعه جيرفت) ،يحيي کماليپور (نماينده
مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسالمي) ،حسين اسحاقي (مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب کرمان)
و قادر آشنا (مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران).
برنامههای جنبی برگزار شده
نشست تخصصي «باستانشناسي» ،اجراي تئاتر خياباني دانشگاه از «گروه بيان» شهرستان کهنوج ،برنامه فرهنگي و
هنري شهرستان کهنوج ،منوجان و فارياب ،اجرای تئاتر خياباني «راه دلگشا» کهنوج ،اجراي برنامه کودک و نوجوان،
گردهمايي کانونهاي مساجد جنوب کرمان ،برنامه فرهنگي و هنري شهرستانهاي قلعه گنج ،عنبرآباد و رودبار ،رونمايي
از سه عنوان کتاب «نشر عامه» ،نشست تخصصي نهجالبالغه و تجليل از دانش آموزان مسابقه کتابخواني «معصوم شناسي»،
برگزاري نشست هفتگي انجمن شعر ،نشست بررسي «شعر در گويشهاي سردسيري ،گرمسيري و طنز» در نمايشگاه کتاب
جنوب کرمان ،شبي در محضر قرآن کريم با حضور استاد حميد شاکرنژاد.
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سیصدوهشتادمین نمایشگاه کتاب استانی
هجدهمین نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ برگزاری 3 :تا  8بهمن ماه
محل برگزاری :مصلی بزرگ یاسوج
تعداد ناشران 230:ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 43 :هزار و  337عنوان
مساحت 2500 :مترمربع
تعداد غرفه 129 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 7 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 5 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 350:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 346 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 360 :میلیون تومان
میزان کل فروش 706 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :رضا دهبانيپور ( مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي ياسوج) ،قادر آشنا (مديرعامل موسسه
نمايشگاههاي فرهنگي ايران) و علیمحمد احمدی (استاندار کهگيلويه و بويراحمد).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصي آسيبهاي اجتماعي ،نشست نقد و بررسي سلوک  40ساله ادبيات داستاني استان کهگيلويه و بويراحمد،
نقد و بررسي سلوک  40ساله تئاتر استان کهگيلويه و بويراحمد ،نشست تخصصي سبک زندگي اسالمي -ايراني ،نقالي
با طعم نمايشگاه کتاب ،شعرخواني با بزرگان ،کارگاه عروسکگرداني و قصهگويي ،قران بخوانيد جايزه بگيريد،
رونمايي از پوستر سيوهفتمين جشنواره فيلم فجر و نشست نقد و بررسي سلوک  40ساله هنرهاي تجسمي استان.
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سیصدوهشتادویکمین نمایشگاه کتاب استانی
سیزدهمین نمایشگاه کتاب استانی قزوین
تاریخ برگزاری 8 :تا  13بهمن ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تعداد ناشران 290 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 61 :هزار و  942عنوان
مساحت 3980 :مترمربع
تعداد غرفه 201 :غرفه
تعداد سالن 2 :سالن
تعداد ناشران استان 14 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 10 :کتابفروشی
میزان بن اختصاص یافته 500:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 465 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :حضور آیت اهلل عابدینی(نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین) ،عبدالمحمد زاهدی(استاندار
قزوین) ،علی فریدونی(مدیرکل دفتر مجامع ،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،اسکندری
نژاد(مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین).
برنامههای جنبی برگزارشده
نشست تخصصی لذت خواندن با موضوع«کودک و کتاب» ،رونمایی از کتاب« ترانههای کودکی» ،رونمایی و جشن امضای
کتاب« هویت شهری قزوین در عصر صفویه » ،رونمایی و جشن امضای کتابهای «گهوارههای نیلوفری» «در خلسههای
پرواز»« ،با چشمان باز» و «مصطفای خوبیها» ،رونمایی و بررسی کتابهای «همزیستی ادبیات تطبیقی و نظریه های ادبی».
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سیصدوهشتادودومین نمایشگاه کتاب استانی
سیزدهمین نمایشگاه کتاب بوشهر
تاریخ برگزاری 10:تا  15بهمن ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای بوشهر
تعداد ناشران 323 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 58 :هزار و  695عنوان
مساحت 3000 :مترمربع
تعداد غرفه 166 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 6 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 5 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 350:میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 350:میلیون تومان
میزان فروش نقدی 600 :میلیون تومان
میزان کل فروش 950 :میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :آيتا ...صفايي بوشهري (نماينده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر) ،عبدالکريم
گراوند (استاندار بوشهر) ،سید ضیاء هاشمي (مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران) و فاطمه کرمپور (مديرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمي بوشهر).
برنامههای جنبی برگزارشده
رونمايي از تازههاي نشر استان ،کارگاه آموزشي ايدهپردازي و کارآفريني در کسبوکار روزنامهنگاران ،کارگاه
فرهنگسازي کتابهاي گويا توسط انجمن نابينايان بوشهر ،کارگاه ارتقاء سواد رسانهاي با موضوع خانواده ،کارگاه
آموزشي پيشگيري از اعتياد ،کارگاه حقوق شهروندي از ديدگاه بانوان ،رونمايي از تازههاي نشر استان ،شبشعر،
کارگاه طراحي لباس در دنياي تئاتر ،کارگاه قصهگويي و شعرخواني قرآنی ،کارگاه آموزشي بررسي علل و عوامل
طالق و تاثير مواد مخدر بر خانوادهها و کارگاه آموزشي بررسي خالقيت و موانع رشد آن.
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سیصدوهشتادوسومین نمایشگاه کتاب استانی
سیزدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان
تاریخ برگزاری 17 :تا  23بهمن ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز
تعداد ناشران داخلی 567 :ناشر
تعداد ناشران خارجی 87 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 70:هزار و  125عنوان
تعداد عناوین عرضهشده خارجی21 :هزار عنوان
مساحت 8580 :مترمربع
تعداد غرفه 430 :غرفه
تعداد سالن 3 :سالن
تعداد ناشران استان 40 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 5 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 800 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 800 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 1 :میلیارد و  205میلیون تومان
میزان کل فروش 2 :میلیارد و  5میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :محمدجوروند ( مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي خوزستان) ،غالمرضا شريعتي (استاندار
خوزستان) ،آيتا ...سيد ابوالحسن حسن زاده ( امام جمعه موقت خوزستان) و قادرآشنا (مديرعامل موسسه نمايشگاههاي
فرهنگي ايران.
برنامههای جنبی برگزارشده
بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی شهریورماه اهواز ،مروری بر آثار عبدالکاظم علینژاد و رونمایی از کتاب «تاریخ
تشییع در خوزستان» ،نشست تخصصی تأثیر رسانه در خانواده ،شعرخوانی شاعران استان خوزستان با حضور محمدعلی
بهمنی و محمدباقر کالهی اهری ،نشست تخصصی ادبیات نمایشنامهنویسی همراه با آیین رونمایی از آثار نمایشنامهنویسان
استان ،نشست تخصصی کاریکاتور و تصویرسازی ،نشست تخصصی پیرامون اشتراکگذاری کتابهای خواندهشده ویژه
روشندالن ،بررسی جریان روستایینویسی در ادبیات معاصر همراه با تجلیل از استاد امین فقیری ،آیین بزرگداشت استاد
هاشم بدری ،نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان با حضور مصطفی رحماندوست ،برگزاری آیین پایانی دومین جایزه
ادبی داستان جنوب ،نشست تخصصی ادبیات داستاننویسی با حضور داستاننویسان مطرح کشور ،نشست تخصصی ناشران
استان خوزستان به همراه راهاندازی سامانه نشر استان ،بررسی روند ترجمه در آثار فارسی و عربی ،نشست تخصصی «ادبیات
کودک ،مادر و خانواده» ،برگزاری آیین پایانی سومین جشنوار ه جام باشگاههای کتابخوانی استان خوزستان ،بررسی
ادبیات امروز کودک و نوجوان ،نشست تخصصی ادبیات دفاع مقدس و رونمایی از کتاب «پرواز چلچلهها» (وصیتنامه
چهل شهید روحانی) ،قصهگویی و شعرخوانی کودکان ،جشن امضا و رونمایی از کتاب نویسندگان استان و ایستگاه نقاشی
و سرگرمی کودکان و نوجوانان.
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سیصدوهشتادوچهارمین نمایشگاه کتاب استانی
یازدهمین نمایشگاه کتاب یزد
تاریخ برگزاری 27 :بهمن تا  3اسفند ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاهها
تعداد ناشران 410 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 84 :هزار و  330عنوان
مساحت 5400 :مترمربع
تعداد غرفه 322 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 16 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 11 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 1 :میلیارد و  100میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 1 :میلیارد و  100میلیون تومان
میزان فروش نقدی 2 :میلیارد و  620میلیون تومان
میزان کل فروش 3 :میلیارد و  720میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :مجید جوادیانزاده (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد) ،آیت اهلل محمدرضا ناصری
یزدی (امام جمعه یزد) و محمدمهدی احمدی (مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرکل حوزه وزارتی).
برنامههای جنبی برگزارشده
گردهمایی فرهنگی بانوان کتابخوان با حضور بانوان سرشناس استان ،رونمایی و نقد و بررسی کتاب «افسانههای شهر
کثه »2با حضور نوشآفرین انصاری از بنیانگذاران کتابداری نوین ،معرفی و رونمایی از کتابهای آیینی با حضور شاعران
و نویسندگان برجسته استان ،اجرای طرح «لیگ هپ هپ کتاب» باشگاه کتابخوانی ،معرفی و بررسی کتابهای علمی
و نجوم ،برگزاری کارگاه آموزشی (فیپا ،شاپا و شاپکا) ،کارگاه آموزشی نویسندگی کتاب کودک با حضور دکتر
بابک صابری نویسنده برجسته کودک و نوجوان ،قصهگویی مربیان برگزیده جشنواره کشوری قصهگویی ،اختتامیه
استانی پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ،نمونهخوانی ادبیات کالسیک کودک و نوجوان ،گردهمایی
مدیران رسانه و خاطرهگویی مطبوعات به همراه معرفی و رونمایی کتابهای برگزیده رسانه ،کارگاه آموزشی و معرفی
کتابهای علمی ،اختتامیه نخستین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی و خادمان فرهنگ مکتوب و نشر ،رونمایی
کتاب «من کمال گرا هستم» ،کارگاه سواد رسانهای برای عموم ،جشن امضا و پرسش و پاسخ ،جشن امضای کتاب
«ژوزه مورینیو» و «کارگاه مبانی جدید در روانشناسی نونهاالن فوتبالیست» ،معرفی کتاب توسط نویسندگان بومی استان،
نشست تخصصی طنز در شعر کودک ،اختتامیه استانی سومین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان و
برگزاری جشن کتاب ،نمایشنامهخوانی نابینایان ،کارگاه آموزشی آشنایی و معرفی فضای مجازی ،نشست تخصصی
انجمن ادبی فرهنگ و هنر ،برگزاری نشست تخصصی هر ماه یک کتاب ،معرفی کتاب «تاثیرگذار من».
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سیصدوهشتادوپنجمین نمایشگاه کتاب استانی
بیستمین نمایشگاه کتاب استانی سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری 5 :تا  11اسفند ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاهها
تعداد ناشران384 :
تعداد عناوین عرضهشده 84 :هزار و  442عنوان
مساحت 4150 :مترمربع
تعداد غرفه 240 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 21 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 4 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 1 :میلیارد تومان
میزان بن فروشرفته 1 :میلیارد تومان
میزان فروش نقدی 1 :میلیارد و  660میلیون تومان
میزان کل فروش 2 :میلیارد و  660میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :نیکنام حسینیپور (مدیرعامل خانه کتاب) ،آیت ا ...عباسعلی سلیمانی (امام جمعه زاهدان)،
ابوذر کوثری (سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان) و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی (امام
جمعه مسجد مکی زاهدان).
برنامههای جنبی برگزارشده
رونمایی از کتابهای شعر و تالیفات بانوان استان ،معرفی آثار تازه چاپشده بانوان استان ،شعرخوانی و شاهنامهخوانی
بانوان استان ،اجرای موسیقی دفنوازان ،اجرای گروه صحنهای شاهنامهخوانی ،شعرخوانی به زبان بلوچی ،نقد آثار
ادبی ،اجرای موسیقی محلی ،اجرای موسیقی ملی ،تقدیر از فعالین عرصه شعر و ادب استان ،رونمایی از کتاب زندگی
نامه استاد کامبوزیا ،نقد و رونمایی کتابهای داستانی استاد ناصر نخزری مقدم ،تقدیر از استاد غالمعلی رئیسالذاکرین
دهبانی ،نشست در مورد فرهنگ بلوچستان ،تقدیر از دکتر عبدالغفور جهاندیده صاحب کتاب فرهنگنامه فارسی –
بلوچی ،سخنرانی و نقد آثار مولفین استان در  40سال انقالب اسالمی و تقدیر از استاد دکتر محمود زندمقدم (صاحب
اثر هفت جلدی حکایت بلوچ).
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سیصدوهشتادوششمین نمایشگاه کتاب استانی
شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان
تاریخ برگزاری 8 :تا  13اسفند ماه
محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاهها
تعداد ناشران 402 :ناشر
تعداد عناوین عرضهشده 78 :هزار و  976عنوان
مساحت 6095 :مترمربع
تعداد غرفه 320 :غرفه
تعداد سالن 1 :سالن
تعداد ناشران استان 5 :ناشر
تعداد کتابفروشیهای استان 3 :کتابفروشی
میزان بن اختصاصیافته 700 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته 680 :میلیون تومان
میزان فروش نقدی 1 :میلیارد و  520میلیون تومان
میزان کل فروش 2 :میلیارد و  200میلیون تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :رضا کمالی زرکانی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان) ،فریدون همتی (استاندار
هرمزگان) ،قادر آشنا (مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران) احمد مرادی (نماینده مرد بندرعباس ،قشم،
حاجیآباد ،بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسالمی) و حسین هاشمی (عضو کمیسیون عمران مجلس).
برنامههای جنبی برگزارشده
قصهگویی ،نمایش عروسکی ویژه کودک ،اجرای ویژه کودکان توسط گروه نمایشی کودک ،رونمایی کتاب «سرده
وا» زهرا درویشی و رونمایی کتاب «جهله بلو» یلدا جعفری ،آموزش نقاشی  ،نشست علمی «آشتی با کتاب راههای ترویج
فرهنگ مطالعه در عصر مجازی» ،نمایش فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای جوان هرمزگان ،نشست تخصصی «ترانه» ،اجرای
آموزشگاه موسیقی «ترانه» ،نشست بررسی «علل کمبود تولید در سینمای هرمزگان» ،رونمایی از کتاب «کنار زیارت»،
نمایش عروسکی توسط گروه هنری «چیکو» ،اجرای موسیقی آموزشگاه «لیوا» ،آموزش نقاشی روی جهله ،نشست حافظ
خوانی ،نقد و بررسی کتاب «من آنکه دیگران به تو گفتند نیستم» ،شعرخوانی شاعران انجمن دوشنبههای هرمزگان ،نمایش
فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای جوان هرمزگان ،نشست «شناخت تواناییهای اعضای انجمن سینماگران هرمزگان»،
شب فرهنگی بندر خمیر ،معرفی کتابهای منتشرشده توسط انجمن سینمای جوانان ایران در غرفه انجمن سینمای جوان
هرمزگان ،داستانخوانی ویژه کودک و نوجوان ،شاهنامهخوانی برای کودک و نوجوان ،شعرخوانی آثار حمید مصدق،
معرفی کتابهای تولید شده داستانی در غرفه انجمن داستان ،نشست علمی «اقتصاد» ،نشست «راههای جذب اسپانسر در فیلم
کوتاه» ،نشست بررسی «شعر معاصر ایران» ،شب فرهنگی سیریک ،نشست ادبی انجمن هنرمندان جوان جنوب ،رونمایی
کتاب «گاهی نوشتن» و کتاب «هجده قبیله احمدی هرمزگان» ،نمایش فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای جوانان ،برگزاری
کارگاه آموزشی«تکنیکهای نوین کسبوکار هنری» ،نشست بررسی جایگاه تیراژ در فیلم کوتاه ،اجرای ویژه کودکان
توسط گروه نمایشی کودک و رونمایی از گاه شمار و شب فرهنگی فین.
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پنجا هوپنجمين دوره نمايشگاه بينالملليکتاب بلونيا
پنجاهوپنجمین دوره نمایشگاه کتاب بلونیا با حضور جمهوری اسالمی ایران از  6تا  9فروردین در  6سالن و در محل
نمایشگاه بلونیا برگزار شد.
غرفه ایران همانند سالهای گذشته توسط موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران برپا شد و در آن بیش از  350عنوان کتاب
در حوزههای کودک و نوجوان از  62ناشر و  280نویسنده در معرض نمایش گذاشته شد .انتشارات «سوره مهر»« ،انجمن
زنان ناشر» و انتشارات «طوطی» نیز بهصورت مستقیم آثار منتخب خود را در غرفه ایران عرضه نمودند.
نمایش و معرفی کتابهای ایرانی ،اجرای برنامههای فرهنگی و هنری ،برگزاری ورکشاپ تصویرگری ،برگزاری
نشستها و سخنرانیهای تخصصی نشر و کتاب ازجمله برنامههای حضور ایران در این دوره از نمایشگاه بود .در همین
راستا طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازار جهانی نشر نیز در غرفه ایران معرفی گردید .نمایش و معرفی
کتابهای مشمول طرح «گرنت» نیز ازجمله برنامههای حضور ایران در پنجاه و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب بلونیا بود.
در این دوره «حسن عامهکن»« ،امیر شعبانیپور» و «رضا دالوند» از راهیافتگان به کاتالوگ تصویرگری بلونیا و «پریا
لرستانی»« ،حسن اسماعیلیطاهری» برندگان خلق کتاب تصویری و «فرهاد حسنزاده» کاندید دریافت جایزه «هانس
کریستین اندرسن» با حمایت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در این نمایشگاه حضور داشتند.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 هماهنگي حضور  3تصويرگر که آثارشان از ميان  76اثر جهاني به کاتالوگ بلونيا راهيافته بود؛
 اجراي کارگاه زنده تصويرگري مشترک ايران و ايتاليا؛
 ايجاد زمينه تجربهآموزي براي دو تن از برگزيدگان چهارمين دوره مسابقه خلق کتاب تصويري؛
 نشست و مذاکره با مسئولين نمايشگاههاي بينالمللي؛
 تفاهم اوليه با نمايشگاه کتاب سئول براي تبادل غرفه رايگان؛
 تفاهم اوليه با نمايشگاه کتاب شانگهاي براي تبادل غرفه رايگان؛
 معرفي آثار ايراني به زبان انگليسي و جوايز حوزه کودک و نوجوان ايران به زبان ايتاليايي براي نخستين بار.
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سیوچهارمین دوره نمایشگاه تونس
سیوچهارمین دوره نمایشگاه کتاب تونس از  17تا  26فروردین با حضور جمهوری اسالمی ایران برگزار شد .این دوره
از نمایشگاه تونس که دارای  740غرفه و  3سالن بود روز جمعه ( 17فروردین) افتتاح گردید و کشور الجزایر مهمان
ویژه آن بود.
موسسه نمایشگاههای فرهنگي ايران باهدف معرفي هر چ ه بهتر نمايشگاه بینالمللی کتاب تهران و صنعت نشر ايران
با غرفهای به مساحت  24مترمربع و با  390عنوان کتاب در زمينههاي ايرانشناسي ،هنر بهخصوص کتب خوشنويسي و
نقاشیهای استاد فرشچيان ،ادبيات کالسيک ،ادبيات کودک و نوجوان ،فرهنگهاي فارسي به عربي و فارسي به فرانسه،
آموزش زبان فارسي ،کتب دانشگاهي آموزش زبان و ادبيات فارسي و زبان و ادبيات عربي تألیفشده در ايران و ادبيات
معاصر در اين دوره از نمايشگاه حضور داشت .معرفي نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ،
دعوت از ناشران شرکتکننده در نمايشگاه براي حضور در نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران ،معرفي صنعت نشر ايران
در قالب بروشور و نمايش کتاب ،معرفي طرح گرنت ،معرفي نويسندگان کودک و نوجوان در قالب کاتالوگ ،معرفي
کتابهاي کودک و نوجوان آماده واگذاري حق رايت به وسیله کاتالوگ ازجمله فعاليتهاي غرفه ايران بود.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 تفاهم براي حضور تونس بهعنوان شهر مهمان ويژه سيويکمين نمايشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
 حمايت از حضور گروه موسيقي «مهر نوا » و اجرا در نمايشگاه و دانشگاه هنر تونس؛
 حمايت از حضور استاد خوشنويس ايراني «حميدرضا شورشي» و انجام کارگاه نستعليق در نمايشگاه و دو دانشگاه
تخصصي خط تونس؛
 بهرهگیری از فرصت نمايشگاه تونس براي حضور در نمايشگاه کتاب تهران؛
 رونمايي از کتاب «رحله بالف رحله» ،خانم دکتر «مني بعزاوي»؛
 مشارکت با رايزني فرهنگي ايران در تونس جهت ارائه آثار هنري و صنایعدستی؛
 مذاکره با رئیس اتحاديه نويسندگان تونس جهت ترجمه کتاب در دو کشور.

عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 1397 /

73

74
عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 1397 /

نمایشگاه بینالمللی کتاب کره جنوبی (سئول)
نمایشگاه کتاب سئول از تاریخ  30خرداد تا  3تیر در مرکز نمایشگاهی «کوئکس» با حمایت وزارت فرهنگ ،ورزش و
توریسم کرهجنوبی برگزار شد .براساس تفاهمنامه تبادل غرفه با نمایشگاه کتاب سئول ،غرفه جمهوری اسالمی ایران به
مساحت  18مترمربع کتابهایی را در حوزه ایرانشناسی ،کودک و نوجوان ،هنر ،ادبیات معاصر و دین در معرض دید
عموم قرارداد .نمایش کتابهای تصویرگری از ایران در این نمایشگاه مورد توجه بازدیدکنندگان و عالقهمندان قرار
گرفت.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 معرفی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
 دعوت از ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران؛
 معرفی طرح بورسیه برای ناشران ،نویسندگان و مترجمان فعال در حوزه کتابهای فارسی؛
 معرفی کتابهای طرح «گرنت»؛
 رونمايي از کتاب «قانون اساسي ايران به زبان کرهاي»؛
 رونمايي کتاب «تاريخ ايران و پرشيا»؛
 رونمايي کتاب «مجموعه ديوان اشعار فارسي»؛
 ديدار با ناشران «دانمارک» و «ايتاليا» در خصوص انتشار کتاب در دو کشور؛
 ديدار با ناشراني از کره جنوبي در خصوص آثار ايراني در حوزه کتاب کودک؛
 ديدار با مدير انتشارات «کريتيو» در خصوص چاپ آثار و کتابهاي کودک ايران به زبان چيني؛
 ديدار با نماينده نمايشگاه کتاب شانگهاي بهمنظور بررسي راههاي گسترش همکاري مشترک؛
 امضاء تفاهمنامه همکاري مشترک بين نمايشگاه کتاب تهران و سئول؛
 تفاهم با نمایشگاه کتاب تايوان براي تبادل غرفه و همکاری مشترک.
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بيستوپنجمين نمايشگاه بينالمللي کتاب پکن
بیستوپنجمین دوره نمایشگاه کتاب پکن از  31مرداد تا  4شهریور در مرکز بینالمللی نمایشگاههای پکن برگزار شد.
غرفه موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه بر اساس تفاهمنامه مشترک همکاری بین طرفین به
مساحت  18مترمربع بود .در سال  2017کشور جمهوری اسالمی ایران بهعنوان میهمان ویژه در فضایی به وسعت  500متر
در نمایشگاه کتاب پکن حضور یافت و متقاب ً
ال کشور چین نیز بهعنوان میهمان ویژه در سیودومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران حضور خواهد داشت .میهمان ویژه این دوره نمایشگاه پکن کشور مراکش بود.
عالوه بر موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،انتشارات «سوره مهر» و «جامعهالمصطفی» نیز در غرفه ایران به نمایش آثار
خود پرداختند« .علیرضا گلدوزیان» تصویرگر برجسته ایرانی و گروه موسیقی کالیوه نیز با حمایت موسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایران در این دوره نمایشگاه حضور داشتند.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 نمایش بیش از  250عنوان از کتابهای ادبی برگزیده سه سال اخیر جایزه کتاب سال ،جایزه جالل ،جایزه شهید
غنیپور ،جایزه قلم زرین ،جایزه هفتاقلیم ،جایزه انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس ،جایزه رشد و جایزه کتاب سال
پاسداران اهلقلم؛
 نمایش آثاری در زمینههای ایرانشناسی ،هنر ،کودک و نوجوان ،دین و دفاع مقدس؛
 معرفی طرحهای حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از انتشار کتاب ایرانی؛
 دعوت از ناشران بینالمللی و مذاکره برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
 برگزاری روز ایران و نشستهای تخصصی؛
 معرفي صنعت نشر ايران و نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران؛
 تجليل از پژوهشگر جوان ايراني توسط نمایشگاه پکن؛
 ديدار با مسئوالن نمایشگاه کتاب پکن؛
 دريافت جايزه بينالمللي"آناناس" توسط تصويرگر ايراني؛
 فروش  10عنوان کپيرايت کتابهاي ايراني؛
 انجام مذاکرات متعدد با ناشران برجسته چيني و کشورهای دیگر.
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سیویکمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو
سیویکمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو با حضور جمهوری اسالمی ایران از  14تا  18شهریور برگزار شد.
غرفه ایران همانند سالهای گذشته توسط موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران برپا شد و متراژ غرفه ایران در این دوره از
نمایشگاه  24مترمربع بود که براساس تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین نمایشگاه کتاب تهران و مسکو در اختیار قرار
گرفت و در آن  300عنوان کتاب در زمینههای دین ،کودکونوجوان ،ایرانشناسی ،ادبیات کالسیک و معاصر ،هنر و
ادبیات دفاع مقدس ،به نمایش گذاشته شد.
مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی نیز در غرفه ایران حضورداشت .و معرفی ظرفیتهای نشر ایران ،معرفی
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،معرفی طرحهای حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کارگاه کتابآرایی و
جلدسازی ،رونمایی از کتاب «رمان سه کاهن» به قلم مجید قیصری نویسنده و برنده جایزه ادبی جالل توسط انتشارات
صدرا ـ مسکو که به روسی ترجمه شده بود ،از جمله برنامهها و فعالیتهای غرفه ایران بود.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ و دعوت از ناشران شرکتکننده جهت حضور
در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
 برگزاری مراسم روز ایران؛
 برپایی کارگاه کتابآرایی و جلدسازی توسط آقای امیر کبیرنژاد؛
 دیدار و گفتگو با ناشران برجسته روسی و بین المللی؛
 دیدار و گفتگو با مسئوالن نمایشگاه کتاب مسکو.
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هفتادمین نمايشگاه بينالمللي کتاب فرانکفورت
هفتادمين دوره نمايشگاه کتاب فرانکفورت از  18تا  22مهرماه  1397با برپايي غرفه ملي جمهوري اسالمي ايران همانند
سالهای گذشته و با مشارکت مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ،تشکلهاي نشر ،ناشران ،آژانسهاي ادبي و نهادها
و سازمانهاي مرتبط باهدف تقويت مراودات فرهنگي در عرصه بينالملل ،توسعه و پيگيري روابط با كشورهاي خارجي
از طريق فرهنگ و شناساندن بهتر ظرفيتهاي صنعت نشر ايران ،برگزار شد.
نگاه بلندمدت به حضور بدنه نشر ايران در بازارهاي بينالمللي نشر ،استمرار فعاليت و حضور ناشران مستقل در نمايشگاه
کتاب فرانکفورت و اطالعرساني قابليتهاي نشر ايران ،اصالح رويکرد حضور در نمايشگاههاي بينالمللي کتاب
در مسير واگذاري امور به تشکلهاي نشر ،تشويق به رعايت قواعد حرفهای در زمينة فروش حق نشر آثار در قالب
«رايتکاتالوگ» ،ارتقاء و بهبود عملکرد حرفهای ناشران ،آژانسهاي ادبي و تشکلهاي نشر (دارا بودن کاتالوگها
و بروشورهاي ويژه معرفي آثار ،برنامه قرار مالقات و  ،)...تنوع در حضور فعاالن نشر در موضوعات و با ساليق و
ديدگاههاي مختلف سياسي و فرهنگي ،تنوع و تناسب نسبي موضوعات و عناوين کتابهاي عرضهشده با موضوعات
غالب در بازار نشر بينالمللي با توجه به ذائقه و سليقه مخاطبين هدف ،استفادة بهينه از فضاي موجود جهت تقويت
ظرفيتهاي بخش بينالملل نمايشگاه کتاب تهران با مراجعه حضوري به ناشران منتخب فعال در حوزه بينالملل براي
رايزني جهت حضور در دوره بعد نمايشگاه کتاب تهران ،ارتقاء کيفي در نوع حضور بخش خصوصي و تشکلهاي نشر،
حضور پروژههاي حمايتي دولت از ناشران خارجي مانند طرح «گرنت» ،توجه به ديپلماسي فرهنگي و مالقات با مقامات
فرهنگي و مديران ارشد نمايشگاهي ،رعايت زيبايي بصري و غرفهآرائي مناسب با لحاظ صرفهجويي در هزينهها ،تقويت
گفتگوها و رايزنيهاي فرهنگي ،علمي و نمايشگاهي با بهرهگيري از فرصت حضور در نمايشگاه مقابله با سوء فعالیتهای
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منافقان حاضر در نمايشگاه کتاب فرانکفورت و تالش براي
صرفهجويي قابلتوجه در هزينهها و استفاده حداکثري از
منابع ازجمله برنامهها و اهداف جمهوری اسالمی ایران در
این دوره از نمایشگاه بود.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ،انجمن فرهنگی
ناشران دانشگاهی ،مجمع ناشران انقالب اسالمی ،موسسه
فرهنگی مجمع ناشران دفاع مقدس ،انجمن فرهنگی هنری
زنان ناشر و انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان به
نمایندگی از ناشران حوزههای مختلف 21 ،ناشر مستقل
و  3آژانس ادبی؛ پل ،تماس وکیا و رایزن فرهنگی این
جمهوری اسالمی ایران در برلین در برپایی غرفه ملی ایران
در این نمایشگاه مشارکت داشتند و 1750عنوان کتاب در بخش بزرگسال و  262عنوان کتاب در بخش کودک به
نمایش درآمد.
فعالیتهای غرفه ایران
 بیش از  200مالقات و مذاکره متقابل با ناشران و آژانسهای ادبی خارجی توسط طرفین ایرانی حاضر در غرفه؛
 امضای موافقتنامة مبادله غرفه بین نمایشگاههای تهران و چین تایپه؛
 توافق با نمایشگاه کتاب کراچی برای مبادلة غرفه و اعزام نویسنده بهطور متقابل؛
 مذاکره برای تبادل غرفه و اعزام نویسنده با نمایشگاه کتاب کواالالمپور؛
 مذاکره با رئیس نمایشگاه کتاب مجارستان برای تبادل غرفه و رونمایی از کتاب «ایران» به دو زبان؛
 مذاکره با مقامات نمایشگاههای کتاب
پاریس (دعوت مجدد ایشان برای حضور
کشورمان بهعنوان میهمان ویژه یا شهر
میهمان در نمایشگاه کتاب پاریس)،
بولونیا ،پکن و تورین ایتالیا؛
 گفتگو با مقامات نمایشگاههای کتاب
تورین ایتالیا (با توجه به حضور ایران در
این نمایشگاه بهعنوان میهمان ویژه سال
آتی) و نمایشگاه کتاب پکن (بهعنوان
میهمان ویژه در سیودومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران)؛
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 گفتگو با مسئوالن نمایشگاه کتاب
فرانکفورت برای برگزاری کارگاههای
آموزشی مشترک در تهران و فرانکفورت؛
 اخذ ویزای حاضران در غرفه پس
از مذاکره و رایزنی با نمایشگاه کتاب
فرانکفورت؛
 توزیع نامه مقام معظم رهبری به جوانان
اروپایی و کتب معظمله؛
 ممانعت از حضور منافقان در مقابل
غرفة ملّی ایران و قطع توهینهای
زنجیرهای این فرقه برای اولین بار در پی
رایزنی فشرده با مسئولین نمایشگاه طی یک سال گذشته همراه با معرفی ایران بهعنوان بزرگترین کشور قربانی ترور و
نیز توزیع بروشور «ایران قربانی ترور» و کتاب «شهدای ترور»؛
 اجرای کارگاه صحافی سنتی بهصورت زنده در غرفة ملّی ایران و استقبال قابلتوجه مخاطبان از این فعالیت؛
 برگزاری  6نشست در بخش بینالملل نمایشگاه با مشارکت و محوریت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در آلمان؛
 بازدید آقای علی ماجدی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در آلمان از غرفة ملّی ایران و دیدار با یورگن باس (رئیس
نمایشگاه) بهاتفاق هیئت همراه؛
 فعالیت غرفه ایران در بخش کودک و نوجوان و بخش بزرگسال در یک سالن و در مجاورت یکدیگر دنبال شد .در
مجموع غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران به مساحت  223مترمربع با غرفهسازی و غرفهآرایی متفاوت در این نمایشگاه
فعالیت کرد.
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شصتوسومين نمايشگاه بينالمللي کتاب بلگراد
شصتوسومين دوره نمايشگاه کتاب بلگراد با شعار «لذت مطالعه» از  29مهر تا  6آبان برگزار شد و به مدت  8روز
پذيراي عالقهمندان عرصهي کتاب از سراسر جهان بود.
بر اساس تفاهمنامه تبادل غرفه با نمایشگاه کتاب بلگراد ،موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر جمهوری
اسالمی ایران و با همکاری رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در غرفهای به مساحت  ۲۰مترمربع حضور داشت.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 نمایش بیش از  ۳۰۰عنوان کتاب در حوزههای دین ،دفاع مقدس ،ادبیات ،شعر ،کودک و نوجوان ،ایرانشناسی و هنر؛
 معرفی صنعت نشر ایران به زبان انگلیسی و صربی؛
 معرفی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
 معرفی طرحهای حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مانند«گرنت»؛
 برگزاری روز ایران؛
 دعوت از ناشران خارجی جهت حضور در نمایشگاه کتاب تهران؛
 معرفي و رونمايي از کتاب «شطرنج با ماشين قيامت» تألیف «حبیب احمدزاده» به زبان صربي توسط انتشارات
«جئوپولتیکا»؛
 امضای تفاهمنامه همکاري با بزرگترين ناشر دولتي صربستان انتشارات «اسلوژبني گالسنيک».
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هجدهمين نمايشگاه بینالمللی کتاب وين
هجدهمین دوره نمایشگاه کتاب وین  16تا  20آبان در مرکز نمایشگاهی شهر وین برگزار شد .این نمایشگاه بهعنوان
بزرگترین رویداد صنعت نشر ،کتاب و ادبیات در اتریش محسوب میشود که با همکاری اتحادیه ناشران اتریش و
بخش خصوصی برگزار میگردد.
مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران که براي پنجمين بار در اين دوره از نمايشگاه بينالمللي کتاب وين حضور داشت،
به نمايندگي از صنعت نشر و ناشران کشورمان آثاري در حوزه دين ،تاريخ ،علوم ،ايرانشناسي ،آموزش خوشنويسي،
ادبيات داستاني ،دفاع مقدس ،کودک و نوجوان ،آموزش زبان فارسي ،هنر و موسيقي را به نمايش گذاشت که با استقبال
عموم مردم مواجه شد .متراژ غرفه ملي ايران بر اساس تفاهمنامه تبادل غرفه با نمایشگاه کتاب وین 18مترمربع بود.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 نمایش کتابهايي از انتشارات «شمع و مه»« ،حافظ»« ،روزنه»« ،یساولی»« ،علمی و فرهنگی»« ،امیرکبیر»« ،به نشر»،
«چشمه»« ،افق»« ،خانه هنرمندان»« ،نی» و ...که عمده آثارشان جوايز متعدد کشوري داشتند و 30درصدشان به زبان
فارسي و  70درصدشان به زبانهای آلماني و انگليسي بودند؛
 ارائه آثار ويژه کودکان و نوجوانان با موضوع قصص قرآني و داستانهاي مصور از ائمه اطهار (ع) به زبان آلماني،
داستانهاي کهن فارسي ،آموزش زبان فارسي ،آموزش خوشنويسي ،جغرافياي ايران ،فرهنگ و تمدن ايران اسالمي،
پوشش اقوام مختلف ايراني؛
 معرفي نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران در قالب توزيع کاتالوگ؛
 معرفي هر چهبهتر صنعت نشر کشورمان با توزیع بروشورهايي به زبان انگليسي محتوی اطالعات ناشران و نويسندگان؛
 معرفي مراکز اطالعرساني کتاب در ايران؛
 معرفي طرحهای حمايتي کتاب در عرصه بينالمللي نظير «گرنت»؛
 معرفي اتحاديهها ،تشکلهاي نشر و آژانسهاي ادبي؛
 معرفی نمایشگاه کتاب تهران و دعوت از ناشران برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران.
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ششمین دوره نمایشگاه کتاب کودک شانگهای
نمایشگاه بینالمللی کتاب کودک شانگهای ( )CCBFاز  ۱۸تا  ۲۰آبان  1397در مرکز نمایشگاههای بینالمللی شانگهای
برگزار شد .قریب به  ۳۰۰نفر از ناشران و سایر دست اندرکاران نشر کودک و نوجوان از جمله تصویرگران ،طراحان،
نویسندگان ،آژانسهای ادبی ،مترجمان ،توزیع کنندگان ،متخصصان آموزش و پرورش ،کتابخانهداران ،آموزگاران و
دوستداران کتاب کودک در این نمایشگاه شرکت داشتند و بالغ بر  ۳۰هزار نفر از این رویداد سه روزه بازدید کردند.
عالوه بر نمایش کتاب ،فعالیتهای متنوع دیگری از جمله مسابقه تصویرگران جوان «فرفرهطالیی» ،جایزه ادبی کتاب
کودک «چن بوچوئی» ،جشنواره نویسندگان کتاب کودک ،بازدید ناشران بینالمللی از شانگهای و  ...برگزار شد.
نخستین دور نمایشگاه بینالمللی کتاب کودک شانگهای در سال  ۲۰۱۳تحت نظارت ادار ه کل مطبوعات و انتشارات
چین و با همکاری اداره مطبوعات و انتشارات شانگهای و شماری از شرکتهای بزرگ انتشاراتی چین برگزار شد.
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران برای اولین بار در غرفه ای به مساحت  18مترمربع به صورت تبادلی حضور داشت.
در این نمایشگاه از کتاب «پرنده آتشین» که تصویرگری آن توسط آقای حسن عامهکن(تصویرگر برجسته کشور) انجام
شده و در کشور چین منتشر شده بود ،با حضور تصویرگر رونمایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .تاکنون  ۲۷عنوان
کتاب با تصویرگری آقای عامهکن در کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلستان ،اسپانیا ،ترکیه ،پرتغال ،ژاپن ،کره و ...توسط
ناشران این کشورها چاپ شده است .در این دوره از نمایشگاه قرارداد اولیه پنج عنوان کتاب دیگر نیز با ایشان بسته شد.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ و دعوت از ناشران شرکتکننده جهت حضور
در نمایشگاه کتاب تهران؛
 معرفی نشر ایران در قالب نمایش کتاب به همراه چکیده و بروشور؛
 معرفی صنعت نشر ایران با کاتالوگ نگاهی کوتاه به صنعت نشر جمهوری اسالمی ایران؛
 معرفی کتابهای جدید االنتشار حوزه کودک و نوجوان؛
 معرفی  280نویسنده کودک و نوجوان و آثار فاخر آنها در قالب یک کاتالوگ؛
 برپایی کارگاه تصویرگری با حضور آقای عامهکن در غرفه.
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سيوهفتمين نمايشگاه بينالمللي کتاب استانبول
سیوهفتمین دوره نمایشگاه کتاب استانبول از  19تا  22آبان ماه در محل نمایشگاههای دائمی استانبول برگزار شد.
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران در غرفهاي به مساحت  12مترمربع و با  270عنوان کتاب در زمينههاي کودک و
نوجوان ،ادبيات ،ادبيات داستاني ،ایرانشناسی ،هنر و دفاع مقدس و با حضور آژانس ادبي و ترجمه پل و تعدادي از
نويسندگان ايراني حضور داشت.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 معرفي نمايشگاه کتاب تهران و صنعت نشر در قالب توزيع بروشورهاي ويژه به زبان ترکي و انگلیسی؛
 برگزاري نشست ادبيات پايداري توسط موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران و رايزني فرهنگي ايران؛
 رونمايي و جشن امضاء از ترجمه ترکی کتاب «دا»؛
 انعقاد قرارداد واگذاري کپیرایت  12عنوان کتاب ايراني با انتشارات «زنگين» ترکيه؛
 انعقاد قرارداد واگذاري کپیرایت  4عنوان کتاب ايراني با انتشارات «آتوپيا صربستان»؛
 انعقاد پیشنویس قرارداد واگذاري کپیرایت  30عنوان کتاب ايراني با ناشراني از ترکيه و آذربايجان؛
 مذاکره در خصوص میهمان ويژهشدن ايران در نمايشگاه کتاب استانبول و استقبال از اين موضوع توسط نمایشگاه
ترکیه؛
 عرضه و فروش کتاب و آثار نفيس ايراني و اسالمي در قالب کاتالوگهاي ويژه معرفي آثار به زبان انگليسي (با
همکاري آژانس ادبي و ترجمه پل)؛
 معرفي و نشستهاي متعدد بين ناشران و دانشجويان ترکيه با نويسندگان ايراني حاضر در غرفه ایران؛
 برگزاري بيش از  19جلسه مذاکره در محل غرفه ميان مدير آژانس ادبي پل با مديران يا مسئوالن کپیرایت از
کشورهاي مختلف؛
 توافق با انتشارات «اون سوز» از ترکيه براي واگذاري کپیرایت کتابهاي شهيد مطهري ،آیتا...جوادي آملي و
دکتر ديناني؛
 توافق با بنياد ادبيات ترکيه براي همکاري در برگزاري نشستها و تورهاي فرهنگي آشنايي با ادبيات ايران و ترکيه؛
 توافق با انتشارات دانشگاه «کوچ» از ترکيه براي مبادله کپیرایت کتابها در موضوع ادبيات داستاني؛
 توافق با مديران نشر «نداستين» از مکزيک و «توپيسو» از ایتالیا «آکتوموي» از ازبکستان براي مبادله کپیرایت و ترجمه؛
 حضور میهمانهاي ويژه در غرفه ازجمله سرکنسول ايران ،رئيس شيعيان ترکيه ،معاون شهرداري استانبول ،رئيس
نمايشگاه توياپ ،مدير بخش خارجي وزارت فرهنگ و توريسم ترکيه ،مدیر بخش خارجي نمايشگاه توياپ و
نويسندگان و ناشران ترکيه در محل غرفه ايران.
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بیستونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب دوحه
بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب دوحه از  ۲۹نوامبر ۸( 2019آذر) به مدت  ۱۰روز با شعار «دوحه ،شهر دانش و
خرد» در مرکز نمایشگاههای بینالمللی این کشور در دوحه با حضور جمهوری اسالمی ایران برگزار شد .در این دوره
از  427شرکت انتشاراتی از  30کشور جهان شرکت داشتند .و روسیه به عنوان میهمان ویژه حضور داشت.
دکتر محسن جوادی (معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران)،
که به دعوت نمایشگاه دوحه مهمان در این نمایشگاه بود ،به همراه احمد بن عبداهلل بن زید آل محمود (رئیس مجلس
شورا) و «صالح بن غانم العلی» (وزیر فرهنگ و ورزش قطر) بعد از افتتاح نمایشگاه بینالمللی کتاب دوحه از غرفههای
ناشران ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه بازدید کرد.
غرفه موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران که به نمایندگی از صنعت نشر کشورمان در این نمایشگاه حضور یافته بود۲۴ .
مترمربع مساحت داشت و در آن  ۳۰۰عنوان کتاب در زمینه ادبیات کالسیک و معاصر ،ایرانشناسی ،هنر ،گردشگری و
کودک و نوجوان به نمایش گذاشته شد.
در این نمایشگاه عالوه بر موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،رایزنی فرهنگی ایران در دوحه ،انتشارات احسان،
دار الثقافه و الفن االیرانی و انتشارات کانیمهر از جمهوری اسالمی ایران حضور داشتند.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ و دعوت از ناشران شرکتکننده جهت حضور
درنمایشگاه کتاب تهران؛
 معرفی نشر ایران در قالب نمایش کتاب به همراه چکیده و بروشور؛
 معرفی صنعت نشر ایران با کاتالوگ «نگاهی کوتاه به صنعت نشر جمهوری اسالمی ایران»؛
 دیدار آقای دکتر جوادی با رئیس نمایشگاه دوحه.
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بیستوهفتمین دوره نمایشگاه کتاب دهلینو
بیست و هفتمین دوره نمایشگاه کتاب دهلینو با حضور جمهوری اسالمی ایران از  15تا  23دی برگزار شد و موسسه
نمايشگاههاي فرهنگي ايران در غرفه اي به مساحت  18متر مربع با بيش از  400عنوان کتاب در زمينههاي مختلف به
همراه رايزني فرهنگي ايران در هند و انتشارات سوره مهر حضور داشت و به معرفي آثار و فعاليتهاي خود پرداخت .در
مجموع  13کشور خارجی در بخش بینالملل این نمایشگاه که در سالن 7cقرار داشت ،حضور داشتند که عبارت بودند
از ايران ،امارات ،فرانسه ،چين ،مصر ،آلمان ،اسپانيا ،لهستان ،سريالنکا ،عربستان ،پاکستان ،کانادا و ايتاليا.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 عرضه و نمايش  400عنوان کتاب؛
 معرفي صنعت نشر ايران و مراکز مرتبط؛
 امضاي قرارداد چاپ  4عنوان کتاب سوره مهر با ناشري از هند؛
 معرفي برنامه حمايت از ترجمه و انتشار کتاب ايراني در بازارهاي جهاني.
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بیستوچهارمین دوره نمایشگاه کتاب عمان
بیستوچهارمین دوره نمایشگاه کتاب عمان از 1تا  12اسفند ماه  1397برگزار گردید .موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران
در این دوره از نمایشگاه با نمایش  400عنوان کتاب با موضوعات مختلف درزمینههای مختلف از جمله ایرانشناسی،
هنر ،ادبیات کالسیک و معاصر ،کودک و نوجوان ،ادبیات دفاع مقدس در غرفه ای مبادله ای به مساحت  27متر مربع
حضور داشت .بعد از مراسم افتتاحیه نمایشگاه وزیر گردشگری و وزیر اطالعرسانی عمان از غرفه موسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایران بازدید کردند « .ب ُ َریمی» یکی از استانهای کشور پادشاهی عمان به عنوان مهمان ویژه این دوره از
نمایشگاه حضور داشت که برنامههای فرهنگی از قبیل نشست ،سخنرانی و موسیقی را تدارک دیده بود.
در این دوره تالش گردید بیشتر کتاب ها به زبان عربی عرضه شود .از این رو در فاصله زمانی دو ماهه میان نمایشگاه
کتاب دوحه تا این نمایشگاه حداقل  50عنوان رمان و  60عنوان کتاب کودک به زبان عربی از میان آثار ایرانی شناسایی
و تهیه گردید .در میان آثار عرضهشده بیشترین استقبال به کتابهای آموزش زبان فارسی و فرهنگ های دوزبانه
عربی_فارسی اختصاص داشت.
هدایت اهلل بهبودی نویسنده کتابهای « شرح اسم» و «الف الم خمینی» به عنوان برگزیده کتاب سال جمهوری اسالمی
ایران نیز با حمایت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در این نمایشگاه حضور داشت .همچنین در این دوره از نمایشگاه
با حضور آقای دکتر قادر آشنا(مدیر عامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران) مجموعه مالقاتهایی با مدیران نمایشگاه
مسقط و دیگر نمایشگاهها انجام شد که به دیدار با آقای احمد البوعینین( ،مدیر نمایشگاه کتاب دوحه) میتوان اشاره
نمود همچنین بازدید ازمرکزاسناد ملی عمان از دیگر برنامههای این نمایشگاه بود که جمعه البوسعیدی(،جانشین رئیس
سازمان ملی اسناد عمان) ،در این دیدار به گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور تأکید کرد .در این دیدار استاد رسول
جعفریان ،حجتاالسالم محمدعلی مهدوی راد ،هدایتاهلل بهبودی و سید علی موسوی( ،رایزن فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران) درمسقط حضور داشتند.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 معرفی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ و دعوت از ناشران شرکت کننده جهت حضور
در سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛
 معرفی نشر ایران در قالب نمایش کتاب به همراه چکیده و بروشور به زبان عربی؛
 معرفی صنعت نشر ایران با کاتالوگ نگاهی کوتاه به صنعت نشر جمهوری اسالمی ایران ،مشتمل بر معرفی و
اطالعرسانی کتاب در عرصه بینالمللی؛
 معرفی طرح «گرنت» بهمنظور تسهیل در امر فروش کتابهای ایرانی؛
 بازدید وزیر گردشگری عمان از غرفه؛
 بازدید وزیر اطالع رسانی عمان از غرفه؛
 حضور هدایتاهلل بهبودی به عنوان نویسنده در غرفه؛
 دیدار مدیر عامل موسسه با رئیس نمایشگاه کتاب دوحه قطر؛
 معرفی اتحادیهها و تشکلهای نشر و آژانسهای ادبی که از اهداف نمایشگاه بود.
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سیونهمین دوره نمایشگاه کتاب پاریس
افتتاحیه سیونهمین دوره نمایشگاه کتاب پاریس ظهر  23اسفندماه  1397در محل نمایشگاه کتاب پاریس در
«پورتدوورسای» با حضور  ۴۵کشور ازجمله جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار نمود .در این دوره از نمایشگاه ( 15
تا  18مارس  2019برابر با  24تا  27اسفند  )1397کشورهای اتحادیه اروپا بهعنوان میهمان ویژه این دوره و کشور «عمان»
نیز بهعنوان کشور میهمان افتخاری نمایشگاه حضور داشتند .همچنین شهر « براتیسالوا» بهعنوان شهر میهمان ویژه این
دوره از نمایشگاه بود.
با مشارکت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و رایزنی فرهنگی کشورمان ،در غرفه ایران به مساحت  ۲۵مترمربع،
برخی ناشران و همچنین آژانس ادبی پل به نمایندگی از ناشران مختلف به مذاکره و رایزنی با همتایان خود پرداختند.
اهم فعالیتهای غرفه ایران
 نمایش بیش از  700عنوان کتاب ناشران مختلف ایرانی با موضوعات ادبیات داستانی ،ایرانشناسی ،مذهبی ،دفاع
مقدس ،کودک و نوجوان و ...؛
 مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در پاریس در برنامههای مشترک نظیر رونمایی از کتاب تصویری انقالب؛
 دیدار قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با روسای نمایشگاههای بینالمللی و مسووالن اتحادیههای نشر
کشورهای مختلف نظیر یورگن باس (رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت) ،ونسان موتان (رئیس اتحادیه ملی نشر
فرانسه) ،هیات ایتالیایی و عمانی و ...؛
 مذاکره با ناشران و آژانسهای ادبی حاضر در نمایشگاه ،استمرار فعالیتهای دورههای گذشته همراه با دعوت از
ناشران حاضر در نمایشگاه جهت ترجمه ،انتشار و توزیع کتابهای ایرانی و ...؛
 عرضه بروشورهای معرفی نمایشگاه کتاب تهران همراه با فولدر ثبتنام ،بروشور معرفی موسسه نمایشگاههای فرهنگی
ایران ،بروشور معرفی طرح حمایت از انتشار کتاب ایرانی به زبانهای دیگر ،چشماندازی به صنعت نشر ایران به زبان
فرانسه ،عرضه کتاب کیمیای پارس (معرفی نویسندگان برنده جوایز کتاب ج.ا.ایران) ،بروشورهای رایزنی فرهنگی و
خانه فرهنگ ایران ،بروشورهای ناشران عالقهمند؛
 35 مذاکره مفید کاری جهت تبادل کپیرایت کتابهای طرفین با حضور آژانس ادبی پل.
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نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در استان کرمان
تاریخ برگزاری 27 :بهمن تا  3اسفند ماه
محل برگزاری :حسینیه ثاراهلل کرمان
تعداد ناشران 85 :ناشر
تعداد عناوین عرضه شده 14 :هزار
مساحت 7 :هزار مترمربع
تعداد غرفه 240 :غرفه
میزان بن اختصاصیافته 200 :میلیون تومان
میزان بن فروشرفته127 :میلیون و  200هزار تومان
حاضران مراسم افتتاحيه :سردار ابوحمزه (فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان) و سردار حقطلب (رئیس بنیاد
حفظ و آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه).
برنامههای جنبی برگزار شده
رونمایی از آثار جدید حوزه دفاع مقدس ،برگزاری نشستهای علمی و تخصصی ،نقد و بررسی آثار و
موضوعات مرتبط با دفاع مقدس ،برگزاری 2کرسی تالوت و ختم  137000صلوات به روح مطهر شهدا،
برگزاری نشست چالشها و فرصتهای تقریظ آثار با حضور آقای رحیم مخدومی و احمد یوسفزاده ،جشن
امضاء کتاب نخل ،همایش جامع مداحان کرمان ،ادبیات انقالب اسالمی و مسائل نو پدید با حضور دکتر احمد
شاکری ،همایش مهارتهای  10گانه زندگی موفق ،نقد کتاب «بابا کی میآید» ،برگزاری شب شعر و خاطره
گویی و نقد کتاب «اردوگاه اطفال» با حضور احمد یوسفزاده.
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بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم
تاریخ برگزاری 29 :اردیبهشت تا  4خرداد ماه
محل برگزاری :مصلی بزرگ امام خمینی(ره)
مساحت 55 :هزار مترمربع
تعداد غرفه 1000 :غرفه
مراسم افتتاحيه باحضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
برنامههای جنبی برگزارشده
برگزاری بیش از  60نشست تخصصی و نیمه تخصصی ،نمایش آثار مستند و فیلمهای کوتاه و پویانمایی ،ارائه
تازهترین دستاوردها و تولیدهای هنری با موضوع قرآن و عترت ،حضور هنرمندان  60رشته تجسمی و  150رشته
صنایع دستی ،مشارکت  40موسسه و مرکز حوزوی ،اجرای  50طرح نو از سوی نهادهای مردمی ،برگزاری
 30کارگاه آموزشی و 30مسابقه حسی و حرکتی برای کودکان و نوجوانان ،امکان خرید برخط (آنالین) همه
محصوالت ارائهشده از طریق سامانهالکترونیکی ،توزیع  2میلیارد تومان بن خرید در باشگاه همراهان نمایشگاه
و معرفی الگوهای برتر حوزه قرآن و عترت.
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صادره

وارده
ردیف

ماه

عنوان

جلد

مبلغ به ریال پشت جلد

عنوان

جلد

مبلغ به ریال پشت جلد

,

فروردین

2,1

,362,,

,1610362,76333

,26,0,

,0,6,31

226,336,,06,33

3

اردیبهشت

2,7

736,3,

,362,,6,,36333

,63,,

3,610,

,6,3,61,36733

2

خرداد

7,3

7760,2

,,60,,61216333

26,,,

7,6007

,,63336,1263,3

,

تیر

10,

,3,6323

3,67,161,,6333

06,0,

,76,,,

,,63,,6,7760,3

7

مرداد

,6323

,,36,,,

20630162,06333

,363,7

,2,60,,

3762,762,36033

,

شهریور

,,,

,3360,3

3,6,31610,6333

,6,,2

,376000

30637,63336,13

0

مهر

,6321

,0,601,

,,633,611,6733

,36222

,3061,0

3,6,,367,,6323

,

آبان

723

,2630,

3,6,7,6,,36333

16,,,

,,,6,,,

2,610,6,236323

1

آذر

,3,

1,6,2,

30620,63,36333

,,62,3

1,6,,,

376,,,6,2,6003

,3

دی

,2,

0,6300

33673262236333

,363,3

,,63,1

,7603,67,367,3

,,

بهمن

2,3

,16,70

,76,,06,336333

06,,7

,3,611,

306220611163,3

,3

اسفند

,0

,36221

263,,60736333

,631,

,6,7,

3623,6,,,6,13

0,244

4,242,408

800,029,333,422

90,420

4,209,030

803,802,022,342
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