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در این شماره می خوانید ...

معرفی پشت جلد کتاب 

اخبار کمیسیون ها

فعالیت های روابط عمومی

اهدای کتاب به انجمن

         برگزاری 
گرامیداشت روز ویراستار مجمع عمومی و فوق العاده و 
                                                                                                                               به تصویب هیئت مدیره

در فصل پاییز، سه جلسۀ حضوری هیئت مدیره و چند جلسۀ غیرحضوری برای تبادل نظر و تصمیم گیری 
دربارۀ موضوعات گوناگون برگزار شد. در این جلسات، مباحث متعددی مطرح شد که عمده ترین آن ها 

تصمیم گیری برای برگزاری مجمع و پاسداشت روز ویراستار بود. 
انجمن صنفی ویراستاران، طبق تصویب نامۀ هیئت وزیران، در اردیبهشت 1400 کشوری شد، اما 
متأسفانه در سال 1401 ابالغیه ای از دیوان عدالت اداری به وزارت کار داده شد که بر اساس آن ایرادهایی 
در شیوه نامۀ کشوری شدن انجمن ها دیده شده و تا رفع آن تمدید گواهی این انجمن ها و برگزاری مجامع 
آن ها ممکن نیست. این موضوع، که فقط شفاهی به انجمن ها ابالغ شده است، طی چندین جلسه با 
مسئوالن وزارت کار پیگیری و به آن اعتراض شد، اما چون راهی برای حل این مشکل وجود نداشت، 
مسئوالن وزارت کار پیشنهاد کردند که گواهی پیشین انجمن، یعنی انجمن شهر تهران، را تمدید کنیم و 
آن را به استان تهران تغییر دهیم. مراتب اداری این امر چند ماه به طول انجامید تا اینکه برگزاری مجمع در 

تاریخ پنج شنبه 6 بهمن به تصویب رسید.   
 در ماه های مهر و آبان، فعالیت  فضاهای مجازی و وبگاه انجمن بسیار محدود شده بود و حتی چند 
کارگاه   تک درس، که قرار بود برگزار شود، متوقف شد. به سبب کندشدن یا قطع شدن اینترنت و مشکالتی 
که برای فراگیران، به ویژه فراگیران خارج از تهران، پدید آمده بود؛ ناچار دورۀ نگارش و ویرایش متون 
کودک و نوجوان، بعد از برگزاری چهار درس، متوقف شد. برای تبادل نظر با اعضا و مطرح کردن مشکالت 
انجمن، چند جلسۀ مجازی برگزار شد و پس از تصویب هیئت مدیره، مقرر شد فضاهای مجازی انجمن 

دوباره فعال شود و انجمن قدرتمندتر از گذشته به کار خود ادامه دهد. 

ازسرگیری فعالیت های انجمن، برنامه ریزی برای 
گرامیداشت روز ویراستار با مشارکت اعضا و اجرای 
کتاب،  اهدای  مانند  فرهنگی حمایتی،  برنامه های 
گفت وگو برای انتخاب هیئت  مدیرۀ آتی و برنامه های 
انجمن در سال آینده از نکات مهمی بود که در جلسات 

هیئت  مدیره مطرح و دربارۀ آن ها تصمیم گیری شد.

انتشار ویژه نامۀ روز ویراستار در تاریخ ۱۱ بهمن، 
تی از اعضای انجمن و فعاالن فرهنگی با مقاال

کارگاه تکمیلِی دوره های جامع برنامه ریزی برای برگزاری 

پیگیری امور مالی و مالیاتی و تالش 
برای تأمین هزینه های انجمن از طریق 
دریافت حمایت های مالی

برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده 

به صورت حضوری در تاریخ ششم بهمن

برنامه ریزی برای 
آموزش مقدماتی ویرایش کارگاه های یک روزۀ  برگزاری 

کتاب  گهی در مجلۀ جهان  آ ج  در
برای اعالم کردن خدمات انجمن

، استان سیستان و بلوچستان، و ارسال آن ها در روز ویراستار ح اهدای کتاب به کتابخانۀ چند مدرسه در شهر سرباز طر

تجهیز وبگاه انجمن 

برای افزودِن 

آموزشی و خبری محتواهای 
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معرفی پشت جلد کتاب

           عبدالحسین آذرنگ

تا جایی که جست وجو کرده ام، تا کنون ندیده ام 
دربارۀ مطالبی که پشت جلد کتاب ها چاپ می شود 
نوشتۀ مستقلی به زبان فارسی منتشر شده باشد، نیز 
در معرفی کتاب های الکترونیکی که ارمغان تازه تری 
است. ضوابط اصلی نگارش آن ها را هم در منابع 
فارسی نیافته ام، مگر برخی اشاره های کلی و گذرا. 
نکته  و  اصل  اینجا سعی می کنم چند  در  ازاین رو، 
با اهل حرفه و عالقه مندان در  این خصوص  را در 
میان بگذارم و امیدوارم بازخوردهای عالقه مندان به 

تکمیل این بحث کمک کند.
* برای نشر و کتاب های الکترونیکی، نک: بخش 

پایانی این نوشته.

و  نوشته  چاپی  کتاب های  پشت جلد  که  مطلبی 
 نباید بیش از چند سطر اطالع 

ً
منتشر می شود معموال

باشد، و این چند سطر در اصل به این قصد چاپ 
می شود که در زمانی کوتاه تصویری گویا و مفهومی 
رسا از محتوای کتاب، و گاه نیز از کاربرد و مخاطب 

یا مخاطبان اصلی آن، به دست بدهد؛

مطلب پشت جلد، افزون بر اطالع رسانی، جنبۀ 
باید  همواره  ازاین رو  و  دارد  هم  تبلیغی  و  ترویجی 
حقیقت  با  موافق  و  صریح  صمیمانه،  صادقانه، 
و  مبالغه  غلو،  هرگونه  از  دور  به  باشد؛  واقعیت  و 
اطمینان  باشد،  این  اگر جز  واقع.  اغواگری خالف 
خریدار و خوانندۀ کتاب از کتاب های دیگر ناشر و 

سایر آثار پدیدآورنده سلب خواهد شد؛   

پخشگر  که  باشد  گونه ای  به  باید  مطلب  این 
کتاب فروش،  شاگرد  کتاب فروش،  )توزیع کننده(، 
و  کتاب فروشان  از  که  کسانی  ویزیتور،  بازاریاب، 
کتابخانه ها سفارش می گیرند، سایر عوامل پخش و 
فروش، خبرنگار، روزنامه نگار، رسانه گر، مسئوالن 
خوانندگان  و  خریداران  نیز  و  کتابداران،  تبلیغات، 
کتاب، با نگاهی سریع به آن بتوانند از محتوا و هدف 
بیاورند.  دست  به  روشن  و  مفهوم  تصویری  کتاب 
خریداران  به  معرفی  برای  کتاب فروشان  به  به ویژه 

کتاب، به رسانه گران و به کتابداران و کتابداران مرجع 
کمک کند؛

آن  انتشار  با  که  ناشری  یا  مطلب  این  نویسندۀ 
پیام را  انتقال  و  باید محاسبۀ زمان  موافقت می کند 
و  اصطالح ها  کلیدواژه ها،  گویاترین  و  کمترین  با 
عبارت ها داشته باشد. بنا به تجربه، بهتر است زمان 

الزم برای انتقال پیام از 30 ثانیه تجاوز نکند؛

در کتاب هایی که معرفی پدیدآورنده الزم است، 
به ویژه کتاب های نخست اثران، یکی دو سطر توضیح 
مختصر دربارۀ تخصص و حوزۀ کار آن ها الزم است؛  

در کتاب هایی که روکش جلد دارند، سه فضا در 
اختیار ناشر است: لبه برگردان های آغاز و پایان کتاب 
و پشت جلد. این فضاها به ناشر امکان می دهد که 
پشت جلد را به معرفی کتاب، لبه برگردان اول را به 
معرفی نویسنده و اشاره به سایر آثار او، و لبه برگردان 
کتاب های  در  مترجم،  معرفی  به  را  کتاب  آخر 
ترجمه شده، یا به معرفی مجموعه یا دیگر آثار مرتبط 

خود ناشر اختصاص دهد؛

مناسب ترین  نوشتن  که  است  داده  نشان  تجربه 
محدودۀ  همین  در  و  واژه ها  کمترین  با  معرفی ها 
و  مخاطب شناس  و  کارکشته  ویراستاران  از  زمانی 

کاربردشناس ساخته است؛

شماری از ناشران، اگر نگوییم بیشتر قریب به اتفاق 
آن ها، اغلب از پدیدآورنده می خواهند این مطلب را 
بنویسد و در اختیار ناشر بگذارد، حال آنکه پدیدآورنده 
مناسب ترین کس برای نوشتن چنین مطالبی نیست؛ 

به این دالیل:
داشت  توقع  نمی توان  پدید آورنده ای  هیچ  از 
که نشر، بازار نشر، ویژگی های اطالع رسانی، 
جنبه های تبلیغاتی نشر، کاربردهای اثر و سایر 

نکته های فنی نشر را بشناسد؛
بازارشناسی،  بررسی های  که  ناشرانی 
به  دارند،  کاربردشناسی  و  مخاطب شناسی 
در  که  می یابند  دست  داده هایی  و  اطالعات 

دسترس دیگران نیست؛

ممکن است پدیدآورنده نتواند مانند نویسنده ای 
آن  و  بگیرد  فاصله  نوشتۀ خودش  از  بی طرف 
 منصفانه معرفی کند. تجربۀ عملی از 

ً
را کامال

بررسی شمار زیادی از معرفی های پشت جلد 
 پدیدآورنده یا دربارۀ 

ً
نشان داده است که معموال

فروتنی  آن قدر  یا  مبالغه،  و  غلو  خودش  اثر 
می کند که حق مطلب درست ادا نمی شود؛

ویراستاِر کارکشتۀ مخاطب شناس، کاربردشناس 
و خوش قلم، اگر که خود اثر را ویراسته باشد، بیش 
از دیگران بر جنبه های مختلف آن احاطه دارد؛ به 

این دالیل:
او هم خوانندۀ دقیقی است و هم عاملی تأثیرگذار 
در انتقال پیام اثر به خوانندگان. درنتیجه، دید او 

چندوجهی است؛
انتشار،  پدیدآوردن،  مراحل  آغاز  از   

ً
معموال

پخش، فروش، خریدن و خواندن اثر، تا مرحلۀ 
روند  بر  آن ها  تأثیر  و  خوانندگان  بازخوردهای 

نشر را خوب می شناسد؛ 
و  نویسندگی  توان  اغلب  ویراستاران  این گونه 
و  دارند،  تأثیرگذاری  و  نگارشی  قدرت های 
درعین حال می دانند، یا بهتر می توانند تخمین 
بزنند، که مخاطبان اصلی اثر چه کسانی هستند. 
درنتیجه، پیام را با توجه به مخاطبان اثر تنظیم 

می کنند؛
از  »سطراول نویسی«  توسعه یافته،  نشرهای  در 
آن  ازای  در  حتی  که  است  بزرگی  امتیازهای 
می شود،  پرداخت  هم  درخوری  دستمزدهای 
یعنی این توانایی که ویراستار کارکشتۀ کاردان 
بتواند محتوای اصلی کتاب را با چند کلیدواژه، 
یک  در  تعیین کننده،  تعبیر  و  اصطالح  چند  یا 
فقط  او  است  ممکن  گاه  کند.  معرفی  سطر 
همین یک سطر را بنویسد و ویراستاران دیگر 
قدرت  ویراستاری  هر  را.  تکمیلی  سطرهای 
سطراول نویسی را ندارد. این توان را در معرفی 
فیلم های سینمایی و تلویزیونی، و تبلیغات بزرگ 
کتاب های تازه انتشار در نشریه های بین المللی و 

معتبر معرفی و نقد کتاب  بهتر می توان دید؛

ـ ع. آ. با سپاس از مجید رهبانی )جهان کتاب(، کامیار عابدی )انتشارات مروارید( و لیال زارع )پژوهشگر و کتاب پژوه( که این نوشته را پیش از انتشار خواندند و نکات سودمندی را تذکر دادند 



خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران
www.anjomanvirastar.ir

3

شمارۀ ۲۲  |   دی  1401

نظر  کارکشته  ویراستار  که  است  معمول  نیز 
پدید آورنده و ناشر را جویا شود و سعی کند جنبه های 
 نظر« و البته وارِد آنان را در نوشتۀ خود اعمال 

ّ
»مد

هدف،  محتوا،  دربارۀ  را  آن ها  نظر  به ویژه  کند، 
مخاطب، کاربرد/ کاربردهای اثر. ویراستار کارکشته 
چه  به  و  چرا  را  اثر  »این  می پرسد:  پدیدآورنده  از 
این  می پرسد:»چرا  هم  ناشر  از  نوشتی؟«  قصدی 
کتاب را برای انتشار انتخاب کردی؟« پاسخ این دو 

 مهم است؛ 
ْ

پرسش

به  که  پدیدآورنده،  دیگر  کتاب های  به  اشاره 
شناخت بهتر حال وهوا و سبک و روش پدیدآورنده 
کمک کند، مؤثر است؛مطالعات نشان داده است که 
اصالت، تازگی، دیدگاه متفاوت، تحلیل و موشکافی، 
و  اعتبار  روشمندی،  مبرم،  نیازهای  به  پاسخ گویی 
استناد، و جایگاه اثر در میان آثار مشابه از اصلی ترین 
متغیرهایی است که در داوری و انتخاب خریداران 
و خوانندگان آثار غیرداستانی نقش تعیین کننده دارد؛

در آثار داستانی و هنری، نام پدیدآورنده در وهلۀ 
نخست تعیین کننده است. در کتاب های دیگری که 
از او منتشر  شود، مطلبی تأثیرگذار است که توجه 
خریدار و خوانندۀ کتاب را به مضمون این اثر تازه 

جلب کند؛

هنری  و  داستانی  آثار  دربارۀ  مطلب  نوشتن 
به مراتب دشوارتر از آثار غیرداستانی، و درعین حال 
هنرمندانه تر است. ازاین رو، بهتر است این مطلب را 
ناشر از کسی بخواهد که بتواند مقصود را تأمین کند؛

ممکن است یک جمله دربارۀ حال وهوا و سبک 
داستان و تکۀ بسیار کوتاهی از یک قسمت داستان 

برای معرفی کتاب های داستانی کفایت کند؛

حال وهوای  وصف  در  جمله  یک  است  ممکن 
شعرهای کتاب و تکه ای از یک شعر برای معرفی 

مجموعه یا کتاب شعر مقصود را تأمین کند؛

در کتاب های کودکان و نوجوانان، مشخص کردن 
 الزم است؛

ً
گروه سنی مخاطبان اصلی کتاب حتما

نخست اثران  کتاب های  برای  معرفی  نوشتن 
همۀ  است.  دیگر  کتاب های  از  دشوارتر  هم 
نخست اثران در همه جای جهان به آسانی از سوی  
پذیرفته  کتاب  خوانندگان  و  خریداران  و  ناشران 
آثار  پشت جلد  معرفی  که  ازاین روست  نمی شوند. 
این پدیدآورندگان را باید به گونه ای تنظیم کرد که 

اشتیاق خریداران و خوانندگان را به آشنایی با آن ها 
تازه،  جنبه های  بر  تأکید  با  اشتیاق  این  برانگیزاند. 

نوآورانه و خواندنی ایجاد می شود؛

در مجموعه ها، اشارۀ ناشر به آثار دیگری که در 
آن مجموعه منتشر شده است، به ویژه به مخاطبان 
اصلی مجموعه و مجموعه داران و کتابخانه ها، کمک 

می کند؛

نقل کردن نکات برجسته از معرفی های چاپ شده 
مناسب  معتبر می تواند هم  نشریه های حرفه ای  در 
و هم مشّوق باشد. بعضی از ناشران نسخه هایی از 
کتاب را پیش از انتشار عمومی برای این گونه نشریات 
می فرستند و اظهارنظر نویسندگان و همکاران آن ها 
 هم زمان، 

ً
با انتشار عمومی کتاب هم زمان، یا تقریبا

می شود؛

یا  تکه  کتاب  بازچاپ های  در  است  ممکن 
تکه هایی از بازخوردهای مثبت مطبوعات انتخاب 
که  هستند  کتاب هایی  شود.  ظاهر  پشت جلد  بر  و 
استقبال از آن ها از چاپ دوم به بعد آغاز می شود. در 
 بازخوردهای مثبت بیش و 

ً
این گونه کتاب ها معموال

بیشتر می شود و ناشر از میان آن ها مساعدترین نکات 
را برمی گزیند و پشت جلد درج می کند؛  

و  متفاوت  حروف  قلم های  طراحی،  از  استفاده 
رنگ تأثیرهای روان شناختی دارد و اگر مطالعه شده و 
دقیق باشد، تأثیر آن حتمی تر است. رنگ از عامل های 
تأثیرگذار و ایجاد جاذبه است. رنگ حروف با توجه 

به رنگ زمینه و عامل کنتراست مؤثر است؛ 

نباید  خواننده  همین طور.  حروف  اندازۀ  و  قلم 
و  آسان خوانی  بخواند.  را  نوشته  تالش  و  سعی  با 
لذت بردن از خواندن از اصول بنیادی است. هرگاه 
زبانی  و  لحن  با  گویا  پیامی  کند  احساس  خواننده 
خوش، حامل دید، نگرش، اطالع، داده، یا وصفی 
خوشایند به او منتقل شده است، خاطرش خرسند 
می شود و خرسندی او نشانۀ موفقیت پیامی است که 

فرستاده و گرفته شده است؛

از تأثیر مطالب مناسب پشت جلد بر فروش کتاب 
آمارهایی از نشر کشورهای انگلیسی زبان در دست 
 نیست، 

ً
است. در زبان فارسی از این گونه آمارها فعال

چون مطالعات نشر وجود ندارد. شاید اندک شماری 
از ناشران،بنا به تجربۀ مستقیم خودشان یا به یاری شّم 
ناشرانه، تخمین هایی در این خصوص داشته باشند، 

اما اطالع مدون و مکتوبی هم دراین باره دیده نشد. 

***
نشر و کتاب الکترونیکی/ دیجیتالی امکانات 
در  تبلیغ  و  ترویج  معرفی،  برای  بیشتری  به مراتب 
اختیار دارد و هر روز هم نوآوری ها بر دایره و گزینۀ 
 باید در نظر داشت که 

ً
امکانات آن می افزاید. حتما

اکنون نشر چاپی/ کاغذی برای بقای خود به امکانات 
اطالع رسانی، تبلیغی و ترویجی الکترونیکی نیازمند، 

و ناگزیر به استفاده از این امکانات است.

اصول نگارش معرفی برای کتاب الکترونیکی با 
کتاب چاپی تفاوتی ندارد.   

نشر الکترونیکی می تواند با انتشار پیش آگهی ها 
مطبوعات،  رسانه ها،  بازاریابان،  فروش،  عامالن 
انتشار  از  را  احتمالی  خریداران  حتی  و  کاربران 
کتاب های تازه، یا انتشار کتاب های درراه، باخبر کند؛
می تواند به همۀ مخاطبان خود فرصت و مجال 

کافی برای بررسی و انتخاب بدهد؛
می تواند بازتاب ها و بازخوردها را به طور گسترده 

انعکاس دهد؛
می تواند میان همۀ عناصر تولیدی اثر پل ارتباطی 

باشد، یا میان خود آن ها ارتباط مستقیم برقرار کند؛
می تواند هرگاه بخواهد معرفی را تغییر دهد، بر آن 
بیفزاید، یا از آن بکاهد، یا آن را تعویض، تصحیح و 

جرح وتعدیل کند؛ 
می تواند از امکانات تصویری و انواع طراحی ها و 

رنگ ها استفاده کند؛
می تواند نقدونظرها و تحلیل وتوصیف ها دربارۀ 

اثر را با کاربران و مخاطبان خود در میان بگذارد؛
اطالع رسانی،  برای  الکترونیکی  نشر  امکانات 
و  محدودیت ها  از  هیچ یک  با  ترویج   و  تبلیغ 
مانع های جغرافیایی، مکانی و زمانی روبه رو نیست. 
ازاین رو، نشر الکترونیکِی آگاه به امکانات متنوع و 
گستردۀ خود، می تواند نشری رویدادآفرین و بسیار 

تأثیرگذارتر باشد.
تهران، زمستان 1401
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پاییز، چندین جلسۀ کمیسیون آموزش  در فصل 
برای برنامه ریزی و رفع مشکالت موجود تشکیل شد. 
با توجه به قطع  شدن اینترنت و محدودیت های شدید 
شش ماهۀ  برای  که  برنامه هایی  مجازی،  فضاهای 
دوم سال تدوین شده بود امکان اجرا نیافت و به ناچار 
گرفت.  صورت  آموزشی  برنامه های  در  تغییراتی 
کارهای انجام شده در این کمیسیون در فصل پاییز به 

قرار زیر بوده است:
ترم پایانی از پنجمین دورۀ جامع نگارش و ویرایش 
و  کالس ها  برخی  برگزاری  زمان  اما  شد،  برگزار 
سرعت  بودِن  پایین  به علت  ترم  پایانی  امتحانات 
اینترنت تغییر یافت. بیش از نیمی از فراگیران، به ویژه 
افرادی که خارج از تهران بودند، با سختی می توانستند 

در جلسات حضور یابند؛  
آمد،  پدید  اینترنت  در  که  مشکالتی  به سبب 
سامانه ای که بخش آموزش انجمن را عهده دار بود 
ترم های  ضبط شدۀ  پوشه های  و  شد  مشکل  دچار 
پیشین انجمن از بین رفت که طی چندین جلسه و 
با تالش فراوان، کمیسیون آموزش توانست پوشه ها 
را بازیابی و آن را به صورت ضبط شده روی »حافظۀ 
درفشی« )فلش مموری( در اختیار فراگیران قرار دهد؛

دومین دورۀ جامع نگارش و ویرایش متون کودک 
و نوجوان به علت دسترسی نداشتن نیمی از فراگیران، 
به ویژه فراگیران شهرهای دیگر، در نیمۀ راه متوقف 
شد و مابه التفاوت شهریۀ فراگیران برگردانده شد. امید 
است با بهبود شرایط، دوباره این دوره ادامه پیدا کند؛ 
»نخستین  عنوان  با  حضوری  یک روزۀ  کارگاه 
درس های ویرایش« اطالع رسانی شد و قرار بود در 
قطع  شدن  اعالم  به سبب  اما  شود،  برگزار  دی   29
آزمون  برگزاری  به علت  روز  همین  در  اینترنت 

سراسری، تاریخ کارگاه به نیمۀ بهمن تغییر یافت؛
فراگیران  برای  تکمیلی  یک روزۀ  کارگاه  چند 
بهمن  در  که  شده  طراحی  انجمن  جامع  دوره های 

اطالع رسانی خواهد شد؛ 
و  نگارش  جامع  دورۀ  ششمین  برگزاری  برای 
ویرایش در سال 1402 برنامه ریزی شد و اطالع رسانی 

آن در بهمن صورت می گیرد.

در سه ماه گذشته، برای همدردی با مردم داغدار 
ایران، شبکه های اجتماعی انجمن به روزرسانی نشد و 
بسیاری از فعالیت  های روابط عمومی، از جمله انتشار 
خبرنامه، متوقف شد. پس از مشورت با هیئت مدیره 
و برگزاری جلسه با اعضا و حمایت آنان، تصمیم بر 
آن شد که انجمن همچنان فعالیت خود را از دی ماه 
پی بگیرد و برای قوی تر شدن تالش کند. فهرستی از 
فعالیت های دبیرخانه و بخش روابط عمومی در ادامه 

آمده است:
و  ویرایش  و  نگارش  حوزۀ  مقاله های  بارگذاری 

ترجمه در روزهای سه شنبه در وبگاه انجمن؛
اطالع رسانی کارگاه های آموزشی؛

انجام امور اداری و پیگیری های الزم برای برگزاری 
مجمع عمومی و اطالع رسانی به اعضا؛

برنامه ریزی برای انتشار ویژه نامۀ روز ویراستار و 
فراخوان مقالۀ کوتاه؛

آماده کردن مطالب خبرنامۀ دی ماه و برنامه ریزی 
برای انتشار مجدد خبرنامه های ماهیانه؛

هماهنگی برای راه اندازی تاالر گفت وگو در وبگاه 
انجمن به منظور تعامل بیشتر با اعضا؛

برگزاری چند جلسۀ حضوری با برخی اعضای 
انجمن با هدف فعال ترکردن فضاهای مجازی.

در پاییز 1401، تمرکز کمیسیون امور ویرایشی بر 
گفت وگو با ناشران و تدوین چند شیوه نامه برای آنان 
بود. راهنمایی چند تن از اعضا برای بهبود کارهای 
که  نشریه  چند  ویرایش  سرپرستی  و  ویرایشی شان 
این  فعالیت های  از  نیز  بود  شده  سپرده  انجمن  به 

کمیسیون بود.

کمیسیون آموزش

این کمیسیون در چند ماه گذشته همچنان در زمینۀ 
مشاوره  فعال بود. برای دریافت دستمزد چند تن از 
درخواستشان  و  داشتند  مشکالتی  که  ویراستاران 
صورت  راهنمایی  هایی  بود،  شده  ارسال  انجمن  به 
گرفت و نامۀ مکتوبی نیز به ناشر ارسال شد. همچنین، 
آگهی جذب ویراستار از چند ناشر در فضاهای مجازی 
نیز در گروه اعضای  فراخوانی  قرار گرفت.  انجمن 
و  نیرو  جذب  برای  مجازی،  فضای  در  انجمن، 
همکاری با کمیسیون امور صنفی و حقوقی منتشر شد.

تازه هاکمیسیون امور صنفی و حقوقی

دبیرخانه و روابط عمومی

کمیسیون امور ویرایشی
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در آبان 1401، خانم شهناز خانلو حدود 
80 عنوان کتاب و تعدادی شیوه نامه و مجله 
و  سخن  بزرگ  فرهنگ  کامل  دورۀ  یک  و 
فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان  را به کتابخانۀ 

انجمن اهدا کرد. 

از ایشان بابت لطف و مهربانی شان سپاس گزاریم.

اهدای کتاب به انجمن

شمارۀ جدید جهان کتاب منتشر شد

شمارۀ جدید فصلنامۀ مترجم منتشر شد


