
بزرگتریـــــــن     مجموعــــــــــــــــــه
  پخش صنایع فرهنگـی در شرق کشور

اسفند 1400 - ویرایش اول

ابر و بـــــــــــــــــن

فروشگاه ها، ویترین ما هستند
سهم بازار کتاب های جبهه انقالب را گسترش داده ایم

از زیـــر پلـه 8متری 
 تا سوله 800متری

÷

یک حرکت خود جوِش مردمِی موفق



یکی از کارهای ضروری در چرخه ی تولید و عرضه ی کتاب، 

ساماندهی توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای 
کتاب است.

1391/02/17

مشکل تر از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم و ذهن 

ت الزام 
ّ

مخاطب است؛ این خیلی مهم است. این هنر و دق

دارد، ظرافتهایی دارد که بایستی بتوانید اینها را وارد ذهن 

 اینها بکنید.

1395/08/15
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فروشگاه ها، ویترین ما هستند

از زیـــر پلـه 8متری  تا سوله 800متری

حلقـــــه وصــــــــــــل

از عینک کتاب فروشی ها

یک حرکت خود جوش مردمی موفق

از زاویه نگاه مدیران نشر

قاب های ماندگار



مجموعــه  ایــن  انــدازی  راه  فکــر  بــه  کــه  داشــت  وجــود  جامعــه  در  نیــازی  چــه    

؟ یــد د فتا ا

دهنــده  انتقــال  تواننــد  مــی  فرهنگــی  صنایــع  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  مــا  ابتــدا  در 

ورود  صنعــت  ایــن  بــه  فرهنگــی  دغدغــه  یــک  بــا  باشــند،  فرهنگــی  هــای  نــگاه 

دارد؛  وجــود  خــاء  یــک  توزیــع  حــوزه  در  کــه  دریافتیــم  بعــد  کمــی  کردیــم.  پیــدا 

مــی  تولیــد  خوبــی  محصــوالت  کننــدگان  تولیــد  از  بســیاری  کــه  شــدیم  متوجــه 

محصــوالت  ایــن  بتوانــد  کــه  نــدارد  وجــود  منظــم  توزیــع  شــبکه  یــک  امــا  کننــد 

شــبکه  یــک  کــه  گرفتیــم  تصمیــم  نتیجــه  در  برســاند.  مخاطــب  دســت  بــه  را 

کنیــم. انــدازی  راه  را  فرهنگــی  صنایــع  پخــش  منســجم 

  از چه نقطه ای شــروع کردید؟ 

پخــش  حــوزه  بــه  رســیدم  نهایــت  در  و  کــردم  بررســی  مــن 

کتــاب  هــای  نمایشــگاه  از  را  کارمــان  ابتــدا  هــم  مــا  کتــاب. 

اکثــر  کــه  شــدیم  متوجــه  ادامــه  در  امــا  کردیــم  شــروع 

قــم  از  هایشــان  کتــاب  تامیــن  بــرای  هــا  فروشــنده 

مجموعــه  یــک  وجــود  و  کننــد  مــی  خریــد  تهــران  و 

خوبــی  فضــای  توانــد  مــی  مشــهد  شــهر  در  پخــش 

کردیــم  شــروع  بنابرایــن  کنــد.  فراهــم  نهــا  آ بــرای  را 

یــک  از  را  انبــار  فضــای  ســال،  یــک  از  کمتــر  در  توانســتیم 

یــک  ســپس  و  متــری   40 مــکان  یــک  بــه  8متــری  مــکان 

کار  اول  ســال  دو  همچنیــن  دهیــم؛  ارتقــا  متــری   160 مــکان 

فروشــگاه  بــه  را  هایشــان  کتــاب  و  تامیــن  را  ناشــر   15 تــا   12 توانســتیم 

کنیــم. ارســال  هــا 

روی  بیشــتر  و  بــود  اســتان  شــهرهای  و  مشــهد  روی  مــا  تمرکــز  کار  شــروع  در 

کمــک  بــه  ادامــه  در  امــا  کردیــم  مــی  کار  انقــاب  فرهنگــی  جبهــه  هــای  کتــاب 

و  رصــد  را  مختلــف  هــای  فروشــگاه  نیازهــای  گرفتیــم،  کــه  خوبــی  هــای  ارتبــاط 

کردیــم. اضافــه  را  جدیــد  ناشــرهای  رفتــه  رفتــه 

ماننــد  تربیتــی  و  فرهنگــی  مجموعــه  یــک  دل  از  شــما  مجموعــه  گیــری  شــکل    

داشــت؟ تاثیــر  شــما  کار  ســرعت  و  قــوام  در  چقــدر  پــردازان  کتــاب 

هویتــی  کنیــم،  پیــدا  را  خودمــان  تــا  کــرد  کمــک  مــا  بــه  پــردازان  کتــاب  مجموعــه 

طرفــی،  از  دهیــم.  تشــخیص  را  خودمــان  رشــد  مســیر  و  بشــود  احســاس  مــا  در 

دســت  بــه  انســانی  منابــع  بــا  ارتبــاط  و  تشــکیاتی  کار  حــوزه  در  مــا  کــه  تجربیاتــی 

شــد. واقــع  مفیــد  خیلــی  بــن  و  ابــر  مجموعــه  رشــد  و  انــدازی  راه  در  آوردیــم 

هر کس با این ســختی ها رو به رو می شــد احتماال مایوس میشد!

  در این مســیر تا به امروز با چه چالش ها و موانعی برخورد کرده اید؟

کار  شــروع  در  کــه  چــرا  بــود  انســانی  نیــروی  بحــث  مــا،  جــدی  چالــش  نخســتین 

بــرای مــا خیلــی مهــم بــود کــه بتوانیــم افــراد معتمــد و بــا انگیــزه را پیــدا کنیــم.

بــود،  انســانی  نیــروی  ایــن  ســازی  وفــادار  و  نگهــداری  بحــث  بعــدی،  چالــش 

همــکاری  دوســتان  ایــن  بــا  توانیــم  مــی  چطــور  مــا  کــه  بــود  ایــن  مــا  دغدغــه 

کنیــم کــه هــم بهــره وری سیســتم بــاال باشــد، هــم خــود ایــن افــراد رشــد کننــد 

پــردازان  کتــاب  در  مــا  حضــور  تجربــه  خوشــبختانه  شــوند.  مانــدگار  مجموعــه  در  و 

فروشگاه ها، ویترین ما هستند
سهم بازار کتاب های جبهه انقالب را گسترش داده ایم

گفتگو با حجت جوان
مدیر پخش صنایع فرهنگی ابروبن

مــا  بــه  بودیــم  آموختــه  معماریانــی  اســتاد  از  کــه  هایــی  مــدل  از  اســتفاده  و 

کنیــم. پیــاده  بــن  و  ابــر  مجموعــه  در  را  تشــکیاتی  فضــای  یــک  تــا  کــرد  کمــک 

کار  ابتــدای  همــان  در  مــا  اگــر  بــود.  ســرمایه  جــذب  بحــث  مــا  ســوم  چالــش 

مــا  البتــه  افتــاد.  مــی  اتفــاق  رشــدمان  مراحــل  تــر  ســریع  داشــتیم  ســرمایه  جــذب 

رفــت  هــدر  از  بتوانیــم  تــا  بخوریــم  را  کار  ایــن  خــاک  ســال  چنــد  تــا  داشــتیم  نیــاز 

کنیــم. جلوگیــری  شــده  جــذب  ســرمایه 

ایــن  طــی  مــن  بــود.  قبلــی  تجربــه  و  مــدل  نداشــتن  مــا،  دیگــر  مهــم  چالــش 

ایــن  افــراد  مختلــف بفهمــم دقیقــا در  بــا  ارتبــاط گرفتــن  بــا  مــدت ســعی کــردم 

اســت. خبــر  چــه  بــازار 

ایــن  بــا  کــس  هــر  کــه  کردیــم  تجربــه  را  بســیاری  هــای  ســختی  کار  شــروع  در 

میشــد!  مایــوس  زیــاد  احتمــال  بــه  شــد  مــی  رو  بــه  رو  شــرایط 

شــرکت  کتــاب  نمایشــگاه  یــک  در  کار  اوایــل  کــه  هســت  یــادم 

برنامــه  یــک  پــردازان  کتــاب  اعضــای  زمــان  هــم  بودیــم.  کــرده 

کــه  داشــتم  دوســت  مــن  داشــتند.  کوهنــوردی  تفریحــی 

در  مــن  بــه  کمــک  بــرای  مجموعــه  اعضــای  از  نفــر  چنــد 

بــرای  همــه  متاســفانه  امــا  شــوند  حاضــر  نمایشــگاه 

برگــزاری  مانــدم.  تنهــا  مــن  و  رفتنــد  کوهنــوردی 

مــن  بــود.  ســختی  کار  واقعــا  تنهایــی  بــه  نمایشــگاه 

میــز  میکــردم،  جابجــا  را  هــا  کتــاب  تنهایــی  بــه  بایــد 

کســری  بــه  حواســم  میفروختــم،  کتــاب  میچینــدم،  را 

.... و  بــود  مــی  هــا 

کار  خــود  خــودی  بــه  هــم  زیــاد  ســابقه  و  اعتبــار  نداشــتن 

از  کــه  هایــی  پشــتوانه  بــا  خوشــبختانه  امــا  کــرد؛  مــی  ســنگین  را 

خودمــان  از  مالــی  امــور  در  کــه  تعهــدی  و  داشــتیم  پــردازان  کتــاب  مجوعــه 

کنیــم. کســب  صنعــت  ایــن  در  خوبــی  اعتبــار  توانســتیم  دادیــم  نشــان 

اعتبار از پول مهم تر اســت !

را یــک مقــدار بیشــتر توضیــح بدهیــد چــون بــه نظــر  لطفــا بحــث اعتبــار مالــی    

خیلــی  مســاله  گیریــد  مــی  کتــاب  نهــا  آ از  کــه  ناشــرینی  اعتمــاد  جلــب  کــه  میرســد 

باشــد. مهمــی 

کــه  هســت  یــادم  اســت.  عامــل  تریــن  مهــم  اعتبــار  بــازار  ایــن  در  مــن  نظــر  بــه 

تــر  مهــم  پــول  از  »اعتبــار  گفتنــد:  مــی  مــن  بــه  معماریانــی  اســتاد  کار  شــروع  در 

مــی  و  آیــد  مــی  پــول  کــه  چــرا  نشــود  خــراب  اعتبــارت  کــه  بــاش  مواظــب  اســت، 

گــردد!«  نمــی  بــاز  دیگــر  بــرود  بیــن  از  اگــر  اعتبــارت  امــا  رود 

یــا  »اتقــان«  عنــوان  تحــت  بودیــم  آموختــه  را  مبنایــی  پــردازان  کتــاب  در  مــا 

کــه  کــردم  مــی  بحــث  افــراد  بــه  بارهــا  مجموعــه  در  مــن  مثــا  کار.  در  تمامیــت 

برخــی  گاهــی  بشــوید.  را  چایــش  اســتکان  خــودش  فــرد  هــر  اســت  مهــم  خیلــی 

موضــوع  ایــن  روی  خواهــم  مــی  کــی  تــا  کــه  گرفتنــد  مــی  خــرده  مــن  بــه  افــراد 

قــوی  را  ایــن  ریشــه  مــن  در  کوچــک  رفتــار  همیــن  امــا  کنــم!  پافشــاری  کوچــک 

کنیــم«. محکــم  را  خودمــان  کارِ  »َتــِه  اصطــاح  در  کــه  کــرد  مــی 

چــک  موقــع  بــه  پرداخــت  بــه  شــد  تبدیــل  مــا  مالــی  مبــادالت  در  رفتــار  همیــن 

از یــک ســال در بــازار کتــاب بــه عنــوان افــراد خــوش حســاب  هــا. در نتیجــه پــس 

مــی  خریــد  ناشــر  از  چــک  بــدون  مــا  کــه  رســید  جایــی  بــه  کار  و  شــدیم  شــناخته 

کردیــم.

البتــه  کنــی.  اســتفاده  مــردم  ســرمایه  از  توانیــد  مــی  شــما  اعتبــار  کمــک  بــه 

نهــا  آ بــرای  مــا  انبــار  در  ناشــرین  هــای  کتــاب  وجــود  چراکــه  اســتفاده.  ســوء  نــه 

باشــند. داشــته  مشــهد  در  هــم  کتــاب  انبــار  یــک  کــه  بــود  ایــن  ماننــد 

حســاس شــدن نیروها به نظافت مجموعه، روی فروش بیشتر موثر است

یــک  شــود  مــی  چطــور  نداریــد.  هــم  مســتخدم  بــن  و  ابــر  مجموعــه  در  شــما    

دارد،  فضــا  متــر   800 و  کننــد  مــی  کار  نفــر   17 حــدود  آن  در  کــه  ای  مجموعــه 

باشــد؟ نداشــته  آبدارچــی  و  مســتخدم 

ایــن بــوده اســت کــه مــا نبایــد کارهــای  ایــن روش  بــرای اتخــاذ  مبنــای اصلــی مــا 

هــم  قســمت  نظافــت  حتــی  مــا  بســپاریم.  دیگــران  بــه  را  خودمــان  ناتمــام 

از  بســیاری  مــن  خــود  حتــی  ایــم.  کــرده  تقســیم  اعضــا  بیــن  هــم  را  عمومــی 

باعــث شــده کــه اعضــا  ابــن کار  بــه عهــده مــی گیــرم.  را  اوقــات وظیفــه نظافــت 

شــوند. حســاس  مجموعــه  کار  روی 

شــود  مــی  موجــب  مجموعــه،  نظافــت  روی  افــراد  شــدن  حســاس 

و  بیشــتر  فــروش  فاکتورهــا،  بــودن  تکمیــل  روی  نهــا  آ کــه 

آینــده  در  هــم  مــا  اســت  ممکــن  شــوند.  حســاس  نیــز   ...

همــان  از  اگــر  امــا  باشــیم  داشــته  مســتخدم  نزدیــک 

تــا  شــد  مــی  اضافــه  مــا  مجموعــه  بــه  نفــر  یــک  ابتــدا 

مــدت  دراز  در  دهــد،  انجــام  را  مــا  ناتمــام  کارهــای 

تفــاوت  بــی  هــم  اصلــی  کارهــای  بــه  نســبت  اعضــا 

شــدند. مــی 

گاهــی  کــه  اســت  ایــن  مدیــران  هــای  دغدغــه  از  یکــی 

رشــد  آن  بــا  همــگام  اعضــا  امــا  کنــد  مــی  رشــد  ســازمان 

در  اعضــا  تــا  گرفتیــم  پیــش  در  را  روش  ایــن  مــا  کننــد.  نمــی 

کار  در  شــدن  دخیــل  ثمــرات  از  یکــی  شــوند.  دخیــل  کار  تمامیــت 

خواهنــد  توســعه  را  خودشــان  ســازمان  بــا  همــگام  افــراد  کــه  اســت  ایــن 

داد.

بیشــتر  نهــا  آ کنیــم  کمــک  بایــد  مــا  هســتند،  مــا  ویتریــن  هــا،  فروشــگاه 

شــند و بفر

  شــما چه مزیت هایی را در کار خودتان ایجاد کرده اید؟

عنــوان  بــه  کــه  بــود  ایــن  کنیــم  ایجــاد  کردیــم  ســعی  کــه  هایــی  مزیــت  از  یکــی 

پخــش  اکثــر  کــه  حالــی  در  کنیــم.  نقــش  ایفــای  هــا  فروشــی  کتــاب  حامــی 

فروشــی  تــک  بــرای  ای  برنامــه  فعــا  مــا  دارنــد  هــم  فروشــی  تــک  هاامــرو 

معتقدیــم  و  میدانیــم  هــا  فروشــگاه  انبــار  و  پشــتوانه  را  خودمــان  مــا  نداریــم. 

نهــا بیشــتر  کــه فروشــگاه هــا، ویتریــن مــا هســتند و مــا بایــد کمــک کنیــم کــه آ

. شــند و بفر

خودمــان  انبــار  در  تکمیــل  موجــودی  ممکــن  حــد  تــا  کنیــم  مــی  ســعی  مــا 

ســرمایه  خــواب  و  محصــول  دپــوی  بــه  نیــازی  فروشــگاه  تــا  باشــیم  داشــته 

هــا  فروشــگاه  بــرای  کتــاب  رایــگان  ارســال  امــکان  همچنیــن  باشــد،  نداشــته 

مــا  اســت.  انبــار  بــه  آســان  دسترســی  نیــز  مزیــت  ســومین  کردیــم؛  انــدازی  راه  را 

ســایت،  در  مشــتری  ســفارش  ثبــت  محــض  بــه  کــه  کردیــم  فراهــم  را  زیرســاختی 

تحویــل  ســاعت  چهــار  و  بیســت  از  کمتــر  در  و  شــده  رزور  انبــار  در  هــا  کتــاب 

گــردد. مــی  مشــهد  شــهر  ســطح  هــای  فروشــگاه 

کتــاب  بــه  را  کشــور  شــرق  مخاطــب  دسترســی  توانســتید  میــزان  چــه  تــا  شــما    

کنیــد؟ تســهیل  خــوب  هــای 

خریــد  کوچــک  هــای  شهرســتان  در  کتــاب  هــای  فروشــگاه  از  بســیاری  بــرای 

نقــدر  آ فروشــگاه  ایــن  مالــی  گــردش  کــه  چــرا  اســت،  دشــوار  تهــران  از  کتــاب 

ســفارش  کتــاب  جعبــه  تــا  ســه  دو  فقــط  دفعــه  هــر  بتواننــد  کــه  نیســت  زیــاد 

ســایت  طراحــی  و  رایــگان  ارســال  نظیــر  تســهیات  از  برخــی  ایجــاد  بــا  دهند.مــا 

فروشــی  کتــاب  ایــن  دغدغــه  تنهــا  نــه  راحــت  دسترســی  بــا  فــروش  سیســتم  و 

فروشــگاه  از  بســیاری  بلکــه  کردیــم،  برطــرف  را  کوچــک  هــای  شهرســتان  هــای 

کنــار  در  کردیــم  پیشــنهاد  نهــا  آ بــه  و  کردیــم  شناســایی  را  تحریــر  لــوازم  هــای 

پــا  بــر  هایشــان  مغــازه  در  را  کتــاب  فــروش  هــای  قفســه  تحریــر،  لــوازم  فــروش 

. کننــد

انقــالب  فرهنگــی  جبهــه  ناشــران  ســهم  ایــد  توانســته  امــروز  بــه  تــا  شــما  آیــا    

دهیــد؟ افزایــش  قبــا  ر بــه  نســبت  را 

هــای  شهرســتان  در  کتــاب  فــروش  بــرای  جدیــد  بــازار  ایجــاد  بحــث  همیــن  بلــه، 

مــی  افزایــش  بــازار  در  هــم  را  ناشــرین  ایــن  ســهم  طبیعتــا  کوچــک، 

دهــد.

و  ســپاه  دوســتان  همــکاری  بــا  مــا  اخیــرا  طرفــی،  از 

جبهــه  هــای  کتــاب  از  یکســری  آمــوزی،  دانــش  بســیج 

فــوق  هــای  کتــاب  عنــوان  بــه  را  انقــاب  فرهنگــی 

معرفــی  مــدارس  در  دفاعــی  آمادگــی  درس  برنامــه 

شهرســتانی  آمــوزان  دانــش  اینکــه  بــرای  و  کردیــم 

کننــد،  پیــدا  دسترســی  هــا  کتــاب  ایــن  بــه  بتواننــد 

در  کردیــم.  تامیــن  را  شهرســتانی  هــای  فروشــگاه 

نتیجه اتفاق بســیار خوبی داد 

بــه  ناشــرین  ایــن  هــای  کتــاب  و 

شــد. ترویــج  کشــور  در  خوبــی 

اصلــی  مســائل  از  یکــی  مــن  نظــر  بــه 

تســهیل  موضــوع  کتــاب،  توزیــع  بحــث  در 

قبــل  چندســال  تــا  مثــا  اســت.  دسترســی 

هــر  ســر  نقــدر  آ امــا  نبــود  مــردم  نیــاز  پیتــزا 

آن  مصــرف  کــه  دیدیــم  فروشــی  پیتــزا  کوچــه 

بنابرایــن  شــد.  تبدیــل  مــردم  نیــاز  نوعــی  بــه 

کتــاب،  هــای  فروشــگاه  ایجــاد  بــه  توجــه  بــا 

در  انقــاب  فرهنگــی  جبهــه  کتــب  ویــژه  بــه 

تحریــر  لــوازم  هــای  فروشــگاه  در  و  هــا  شهرســتان 

بــازار  در  را  کتــب  ایــن  ســهم  بگوییــم  توانیــم  مــی 

کار  مســیر  ایــن  در  هنــوز  البتــه  ایــم  داده  افزایــش 

داریــم. زیــادی 



جایگاه در چرخه صنایع فرهنگی

بزرگترین مجموعه پخش صنایع فرهنگی در شرق کشور
زیــر  »پخــش کتــاب پــردازان«  پخــش صنایــع فرهنگــی ابــر و بــن در ســال 93 بــا عنــوان 
مجموعــه موسســه فرهنگــی تربیتــی کتــاب پــردازان  فعالیــت رســمی خــود را آغــاز نمــود.

خدمــــــــــــــــــــــــــــات ویژه

سازمان های همکار در اکـــــــــــــــــــــــوسیستم صنایع فرهنگی

ارسال در کمتر از 24 ساعتارسال رایگان

ایجاد جامع ترین سایت خرید
 محصوالت فرهنگی ویژه فروشندگان 

ارسال برای مشترِی مشتری )دراپ شیپینگ(

1  برای سفارش های باالی 400 هزار تومان در مشهد 

2 برای سفارش های باالی 2 میلیون تومان به سراسر کشور

روشهای خرید

حضوری غیرحضوری

1  مراجعه خریداران به شوروم  

شرکت پخش ابر و بن ، رویت 

محصول وخرید حضوری 

1  مراجعه فروشگاه ها و خریداران 

به سایت شرکت  

2 مراجعه بازاریاب شرکت به 

فروشگاه ها

1  تحویل سفارش های مشهد در کمتر از 24 ساعت 

2 تحویل سفارش های شهرستان در کمتر از 24 ساعت به باربری

و  بــوده  متصــل  حســابداری  افــزار  نــرم  بــه  مســتقیم  صــورت  بــه  ســایت  ایــن    1

اتــاف  بــدون  و  انبــار  تحویــل  اتوماتیــک  صــورت  بــه  ســفارش  ثبــت  محــض  بــه 

گــردد. مــی  ارســال  آمــاده  وقــت 

را  نــدارد  موجــود  خــود  انبــار  در  کــه  کاالهایــی  کتــاب  توانــد  مــی  دار  فروشــگاه    1

بفروشــد و آدرس مشــتری نهایــی خــود را در ســایت ابــر و بــن ثبــت کنــد تــا محصــول 

روش  ایــن  بــا  شــود  ارســال  فروشــگاه  مشــتری  بــرای  مســتقیم  بصــورت  نظــر  مــورد 

بســته  داری،  انبــار  ی  هزینــه  بــدون  مذکــور،  کاالهــای  کــردن  انبــار  بــدون  فروشــنده 

از فــروش محصــول دریافــت کنــد. تــا 30 درصــد ســود  توانــد  ارســال مــی  و  بنــدی 

صنایــع  زنجیــره  در  گرفتــه  صــورت  هــای  ســنجی  نیــاز  طبــق 
فرهنگــی، خــا جــدی مســئله پخــش بــه معنــای واســطه ای 

میــان تولیــد کننــده و خــرده فــروش بــود. بــه همیــن 

جهت هدف این مجموعه اینگونه تعریف شد: 
1  حمایــت و توزیــع کاالهــا و محصــوالت جبهــه فرهنگــی 

انقــاب
2  پخش صنایع فرهنگی سالم به عنوان غذای روح انسان 

اهداف

بسته های موضوعی و مناسبتیانبارداری رایگان

تخفیفات نقدیخدمات مشاوره ای 

توانــد  مــی  بــن  و  ابــر  لــذا  دارنــد  فضــا  کمبــود  هــا  فروشــگاه  از  بســیاری    1

بــه  آینــده  در  و  کــرده  نگهــداری  خــود  انبــار  در  را  شــده  خریــداری  محصــوالت 

نمایــد. ارســال  هــا  فروشــگاه  بــه  ای  مرحلــه  صــورت 

بــازی  اســباب  و  تحریــر  لــوازم  بــازی،  کتــاب،  از  متشــکل  هــای  بســته  طراحــی    1

ماننــد:  هســتند.  مخاطبــی  و  مناســبتی  موضوعــی،  بنــدی  دســته  دارای  کــه 

ویــژه   بســته  کــودکان،  در  نفــس  بــه  اعتمــاد  ویــژه  بســته  مدیــران،  ویــژه  بســته 

و... نوجوانــان  در  امیدآفرینــی 

و  مشــاورین  از  وســیعی  ی  شــبکه  بــا  ارتبــاط  دلیــل  بــه  بــن  و  ابــر  مجموعــه    1

هــای  فروشــگاه  بــرای  را  امــکان  ایــن  فرهنگــی  صنایــع  و  کار  و  کســب  متخصصیــن 

کوچــک و مراکــز نوپــا فراهــم کــرده اســت کــه بتواننــد بــرای توســعه ی کســب و کار 

خــود از ایــن شــبکه مشــاورین بــه ســهولت و بــا هزینــه هــای انــدک اســتفاده کنــد.

اســت  نقدینگــی  مدیریــت  هــا  فروشــگاه  مشــکات  تریــن  اصلــی  از  یکــی    1

تــا  کــه  اســت  کــرده  فراهــم  هــا  فروشــگاه  بــرای  امــکان  ایــن  بــن  و  ابــر  مجموعــه 

دریافــت  مضاعــف  تخفیــف  درصــد   20 تــا  خــود  هــای  فاکتــور  نقــدی  تســویه  بــا 

. کننــد

طرح و برنامهخریدفروشاداری مالی

محتوا و رسانهفناوریانبارداریحمل و نقل

ساختارسازمانی

1234

5678

توزیــــــع صنـــــایع فرهنگی 

ابــــــــــــــر  و  ُبن

واسطه بین تولیدکنندگان و 
فروشندگان

توزیع

1234

تولیدکنندگان
)ناشران(

فروشندگان
)خرده فروشان(

مصرف کنندگان
)عموم مردم(

نقطه شواسلیما  بوکزیستوعموکتابی
اســلیما در زمینــه تولیــدات چرخــه صنایــع فرهنگــی فعالیــت دارد. ایــن 

مجموعــه در گام اول خــود از حــوزه بــازی هــای فکــری شــروع مــا و بــازی 

رومیــزی بــاد را تولیــد کــرده اســت.

ارائــه خدمــات رســانه ای و منتورینــگ رســانه ای ، تحلیلــی کســب و کار هــای 

حــوزه صنایــع فرهنگــی

ــا  تســهیل در  ــا کتــاب اســت ب ــا هــدف ترویــج نگــرش تربیــت کــودک ب ایــن مجموعــه  ب

انتخــاب و تهیــه کتــاب هــا بــا توجــه بــه نیــاز تربیتــی کــودک بــه  خانــواده هــا کمــک مــی 

کنــد.

ایــن مجموعــه بــا طــرح هــا، پــروژه هــا و خدمــات مختلــف بــه مخاطبیــن خــود کمــک مــی 

کنــد تــا بــا کتــاب انــس بگیرنــد و کتــاب را در جریــان زندگــی خــود ببیننــد. 



139313941395

1405
1425

همکاری با اولین ناشر
انتشارات لیله القدر

آغاز به کار
 با عنوان »پخش کتاب کتاب پردازان«

اولین حضور رسمی در 
نمایشگاه    

نمایشگاه کتاب مشهد

راه اندازی اولین انبار 
کتاب
8متر

انتقــال بــه دومیــن انبــار 
کتــاب

40متر

برگزاری اولین نمایشگاه کتاب

7میلیون فروش

انتقال به سومین انبار کتاب

160متر

صادرات محصوالت فرهنگی به 
جهان اسالم

تبدیل شدن به موثر ترین پخش 
صنایع فرهنگی در جهان اسالم تا 

سال 1425 است

تعداد جلد کتاب

تعداد قلم کاال

تعداد عنوان کتاب

1396 3801396هزار 8هزار
1397 4501397هزار 10هزار

1398 420هزار
1398 1000

1398 11هزار
1399 470هزار

1399 2500
1399 14هزار

1400 510هزار
1400 27000

1400 17هزار

1396139713981399

1401 1402 1403 1404

نگاهی به مسیر رشد »ابروبن« در بستر زمان

1400

افزایش تعداد عنوان کتاب

به بیش از 10000 عنوان

ایجاد نخستین سایت خرید
ویژه فروشندگان

آغاز ارسال رایگان 
سفارشات

انتقال به سوله محصوالت فرهنگی
800 متر مربع

آغاز فرآیند ارسال برای مشترِی مشتری
دراپ شیپینگ

آغاز فرآیند ارسال سریع

کمتر از 24 ساعت

راه اندازی فروشگاه اینترنتی
مخاطب: عموم مردم
رویکرد: معرفی محصول براساس نیاز

تاسیس فروشگاه بزرگ محصوالت فرهنگی
هایپر فرهنگی
در شهر مشهد تاسیس پارک موضوعی کتاب و 

محصوالت  فرهنگی
در شهر مشهد

متراژ  800 متر مربع

تعداد محصول موجود  70 هزار

حداکثر ظرفیت 400 هزار

افزایش   همکار 

به بیش از 100 ناشر

فعال شدن فروش های سازمانی

 فروش 17500 نسخه »رویای نیمه شب«

اضافه شدن به سبد محصوالت
بازی های فکری و لوازم التحریر 

از زیـــر پلـه 8متری  تا سوله 800متری

راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای 
در مراکز استان ها

راه اندازی شعبه تهران

هوشمند سازی فرآیند تامین کسری سفارشات

هوشمند سازی فرآیند خرید



 ناشرین کتاب کودک

تعداد تولید کنندگان همکار

سال
96
113
ناشر

سال
97

سال
98

سال
99

سال
1400

سبد فعلی محصوالت

قدیانیمهرساافقجمالمحراب قلمذکر

آریانا قلم

شهید کاظمیانقاب اسامی سوره مهر

110
ناشر

126
ناشر

147
ناشر

188
ناشر

فروشگاه کتاب اسمکتاب شهرشهر کتابپردیس کتاببه نشر

گیفتلوازم التحریراسباب بازیبازی فکریکتاب

برخی از تولید     کنندگان همکار

بازی و لوازم التحریر ناشرین کتــــــــــــــاب بــزرگسال

10مشتــــــــــــــــــــری برتر

تعداد مشتریـان و کتابفروشی ها

سال
96

سال
97

سال
98

سال
99

سال
1400

اسلیمابازی تاهوپاالیپونآوای بارانذهن زیبا

محصوالت آینده

صهبا

کتابستانمیلکانروایت فتح

125
فروشگاه

169
فروشگاه

188
فروشگاه

214
فروشگاه

238
فروشگاه

شب های روشنفروشگاه فلسطینفروشگاه انتشارات امامفروشگاه شاهدفروشگاه سوره مهر

پوشاک باز ی ویدئوییکمیکانیمیشن

توزیع ابرو بن نقطه اتصال تولید کنندگان و فروشگاه هاحلقـــــه وصــــــــــــل



انعطاف پذیری با مشتریان

فضایلی مدیر کتابفروشی کافه تریا ستاره ها:

مجموعــه حضــور  انقــاب،  و  فرهنگــی  جبهــه  کتــب  حــوزه   در 

کتــب  خــاف  بــر  کتــب  ایــن  کــه  چــرا  اســت  مغتنــم  خیلــی  بــن  و  ابــر   

نداشــتند.  کلــی  پخــش  مجموعــه  یــک  فکــری،  روشــن  جریــان  حــوزه 

را  ارزشــی  کتــب  ایــن  مجموعــه  بــه  دسترســی  ابروبــن  مجموعــه 

مجموعــه مثبــت  اســت.ویژگی  کــرده  قبــل  از  تــر  راحــت   بســیار 

اســت؛  مختلــف  ابعــاد  در  مشــتری  بــا  آن  پذیــری  انعطــاف  بــن،  و  ابــر   

شــود. نمــی  دیــده  دیگــر  هــای  پخــش  در  پذیــری  انعــاف  ایــن 

کاهش هزینه های مشتریان 

آرامی مدیر فروشگاه پاتوق کتاب اردکان

ــب  ــش موج ــن پخ ــوع از ای ــب متن ــد کت ــن و خری ــن تامی ــخص م ــرای ش ب

جلوگیــری از هزینــه هــای جانبــی و اتــاف وقــت شــده اســت چــرا کــه 

ــا پیــش از ایــن بایــد همیــن کتــب را از چنــد پخــش مختلــف تامیــن مــی  ت

 بــاال، ارســال رایــگان و همچنیــن طراحــی 
ً
کردیــم. بــه نظــر مــن تنــوع نســبتا

ســایت حرفــه ای ابــر و بــن، امتیازهایــی هســتند کــه ایــن مجموعــه را 

ــد. ــی کنن ــز م ــر متمای ــای دیگ ــش ه ــه پخ ــبت ب نس

تامین تازه های کتاب

جالیی مدیر طالئیه اراک

یکــی از اقدامــات مهــم ابــر و بــن، پیگیــری تــازه هــای کتــاب اســت کــه تاثیــر 

مثبتــی در افزایــش فــروش کتــاب فروشــی هــا گذاشــته است.شــرایط بــه 

گونــه ای شــده کــه نمــی شــود صرفــا بــا فــروش کتــاب بــه ســود زیــادی 

دســت یافــت و کتــاب فروشــی هــا بــه فــروش بــازی هــای فکــری و لــوازم 

تحریــر در کنــار کتــاب روی آورده انــد؛ خوشــبختانه مجموعــه ابــر و بــن 

در حــوزه بــازی هــای فکــری و لــوازم تحریــر نیــز بســیار عالــی عمــل کــرده 

اســت.

سرعت باالتر دسترسی نسبت به تهران

باالپژوه مدیر شهر کتاب مشهد

مهــم تریــن ویژگــی مجموعــه ابــر و بــن بــرای فروشــگاه مــا ایــن اســت کــه 

ــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه پخــش هــای  ــاز مــا را ب کتــاب هــای مــورد نی

تهــران فراهــم مــی کنند.تســهیل گــری ایــن مجموعــه در زمینــه ثبــت 

ســفارش و باربــری در کاهــش هزینــه هــای فروشــگاه مــا موثــر بــوده 

ــت. اس

چاالک و چابک

انصاری مدیر کتابشهر زاهدان

ابــر و بــن مجموعــه چــاالک و چابــک در تامیــن نیازهــای فروشــگاه هــا 

مــی باشــد. ایــن مجموعــه رابــط کاربــری خریــد بــرای فروشــگاه هــا را بســیار 

آســان تــر از قبــل کــرده اســت بــه گونــه ای کــه اگــر مــن بــه عنــوان مدیــر در 

فروشــگاه حضــور نداشــته باشــم، ســایر همکارانــم بــه راحتــی مــی تواننــد 

ســفارش هــای مــورد نیــاز را ثبــت کننــد. بــه نظــر مهمتریــن ویژگــی و مزیــت 

مجموعــه ابــر و بــن ســرعت در ارســال کاال اســت.

 تامین بودن همیشگی محصوالت

ملکی مدیر اجرایی کتاب رسان

در نظــر مجموعــه مــا، مهــم تریــن مزیــت مجموعــه ابــر و بــن نســبت 

ــودن  ــن ب ــگان و تامی ــال رای ــن، ارس ــودی آنای ــا، موج ــش ه ــایر پخ ــه س ب

همیشــگی اجنــاس مــی باشــد.

ارتقای مداوم و کار اصولی

شاملو مدیر نهال اراک

رابطــه مــا بــا مجموعــه ابــر و بــن فراتــر از همــکاری تجــاری و فرهنگــی 

اســت؛ میــان مــا نوعــی رابطــه دوســتانه و همدالنــه جریــان دارد. ســه 

ــداوم و کار  ــای م ــد، ارتق ــه رش ــتن برنام ــه، داش ــن مجموع ــم ای ــی مه ویژگ

اصولــی اســت. مــن بــه شــخصه بــرای ایــن گــروه آینــده بســیاری روشــنی را 

ــم. ــی بین م

وجود نگرش محتوایی در کنار نگاه اقتصادی

چراغچی مدیر بازرگانی موسسه جهادی _ صهبا

ــش  ــه پخ ــبت ب ــن نس ــر و ب ــه اب ــت مجموع ــن مزی ــم تری ــن مه ــر م ــه نظ ب

هــای دیگــر، خصوصــی بــودن آن و داشــتن یــک بخــش محتوایــی در کنــار 

کار اقتصــادی اســت. هــدف فرهنگــی ایــن مجموعــه پــر رنــگ تــر از اهــداف 

مــادی آن اســت. ابــر و بــن در پخــش صنایــع فرهنگــی در مناطــق شــرقی 

کشــور بســیار موفــق بــوده اســت.

تنوع باالی محصوالت 

آقای میرخرازی مدیر فروشگاه سادات

ــم؛  ــاره کن ــن اش ــر و ب ــه اب ــم مجموع ــت مه ــار مزی ــه چه ــم ب ــی توان ــن م م

ــای  ــازی ه ــا و ب ــاب ه ــمت کت ــوالت در قس ــاالی محص ــوع ب ــورد اول، تن م

ــب  ــان مناس ــوم، زم ــورد س ــنل، م ــوب پرس ــورد خ ــورد دوم، برخ ــری، م فک

بــرای تســویه فاکتورهــا و مــورد چهــارم ارســال رایــگان اجنــاس مــی باشــد.

سرعت عمل در ارسال

قدسی مدیر خانه تجربه  زهیر

ارســال کتــاب، تخفیــف مناســب و نظــام تشــویقی  ســرعت عمــل در 

ــا ایــن پخــش  شــفاف ایــن مجموعــه مــا را بــه افزایــش ســطح همــکاری ب

ســوق داده اســت. امیدواریــم در آینــده نــه چنــدان دور، ایــن امــکان 

ــش  ــن پخ ــط ای ــا توس ــاز م ــورد نی ــای م ــاب ه ــده کت ــا عم ــود ت ــم ش فراه

تامیــن بشــود.

ارزش افزوده ابر و بن برای کتاب فروشی ها چه بوده است؟از عینک کتاب فروشی ها

توزیع هم زمان کتاب، بازی و لوازم تحریر

عابدینی مدیر کتابشهر تبریز

ــرب  ــا در غ ــون م ــا چ ــناختم ام ــی ش ــن را م ــر و ب ــل اب ــا قب ــدت ه ــن از م م

کشــور بودیــم بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه هــای بابــری و مــدت زمــان 

ارســال جــزو اولویــت هــای مــا بــود، ســراغ ایــن مجموعــه نرفتــه بــودم. تــا 

اینکــه حضــوری از  ابــر و بــن دیــدن کــردم؛ توزیــع همزمــان کتــاب، بــازی و 

لــوازم تحریــر بــرای مــا مزیــت قابــل توجهــی بــود؛ بــه عــاوه، ارســال کامــا 

رایــگان و تامیــن ســریع محصــول در ایــن مجموعــه موجــب شــد کــه مــا 

ــر از ایــن مجموعــه ســراغ پخــش دیگــری نرویــم. ــه غی ب

خود جوش ، مردمی و الهام بخش

جزایری مدیر پاتوق کتاب های کشور
کتابخوانـی،  فرهنـگ  گسـترش  جهـت  مفقـوده  حلقـه  تریـن  اصلـی 
نظـام توزیـع کتـاب اسـت. هـر چقـدر توزیـع کتـاب در جامعـه هدفمندتـر، 
شـناخته  بیشـتر  کتـاب  ارزش  بیفتـد  اتفـاق  تـر  ای  حرفـه  و  هوشـمندتر 
در  خـوب  کتـاب  نداشـتن  مشـکل  بـا  مـا  امـروز  شـود.الحمدهللا  مـی 
در  مـا  توزیـع،  نظـام  ضعـف  علـت  بـه  امـا  نیسـتیم،  رو  بـه  رو  کشـور 
هسـتیم. مواجـه  مشـکل  بـا  مـردم  دسـت  بـه  کتـب  ایـن   رسـاندن 
شهرسـتان  یـک  در  ابروبـن  مجموعـه  ماننـد  ای  مجموعـه  گیـری  شـکل 
پخـش  سـایر  بـرای  توانـد  مـی  و  اسـت  امیدبخـش  بسـیار  تهـران،  از  دور 

باشـد.  داشـته  را  الگـو  نقـش  ای  منطقـه  هـای 
بـه پخـش هـای منطقـه ای و حرکـت هـای مردمـی  ایـران  صنعـت کتـاب 
سـرعت  و  کنـد  تکمیـل  را  چرخـه  ایـن  بتوانـد  تـا  دارد  نیـاز  جـوش  خـود 

دهـد.  افزایـش  را  کشـور  سراسـر  در  کتـاب  توزیـع 



باالبردن ظرفیت جبهه فرهنگی انقالب

خلیلی مدیر انتشارات شهید کاظمی

وجــود مجموعــه ای ماننــد ابــر و بــن مایــه افتخــار و خوشــحالی اســت. ایــن 

مجموعــه مــی توانــد ظرفیــت خیلــی باالیــی بــرای جبهــه فرهنگــی انقــاب 

ایجــاد کنــد. انشــاهلل در آینــده بــا ادامــه جــدی تــر فعالیــت ایــن مجموعــه 

ــاپ  ــه چ ــر ب ــان را منحص ــت خودم ــه فعالی ــم ک ــح بدهی ــرین ترجی ــا ناش م

کتــاب کنیــم و پخــش و فــروش کتــاب را تمامــا بــه ایــن مجموعــه بســپاریم.

تالش مشهود برای حرفه ای شدن

سبحانی مدیر انتشار جمال

دیــده  ای  حرفــه  کار  بــرای  قــوی  انگیــزه  یــک  بــن  و  ابــر  مجموعــه   در 

دهــد  انجــام  ای  حرفــه  کار  یــک  اینکــه  بــرای  بــن  و  ابــر  شــود.  مــی 

و  پخــش  کار  لجســتیک  ارتقــای  جهــت  را  متعــددی  هــای  هزینــه 

دهــد. مــی  انجــام  مجموعــه  کارمنــدان  و  مدیــران  آمــوزش  همچنیــن 

تــاش و هزینــه هــای ابــر و بــن بــرای انجــام یــک کار حرفــه ای در پخــش 

هــای  پخــش  مــا  کــه  چــرا  دارد  خوشــحالی  جــای  فرهنگــی  صنایــع 

بســیاری را داشــته ایــم کــه هیــچ کــدام یــک گام بلنــد بــرای انجــام کار 

حرفــه ای تــر بــر نداشــته اند.امیــدوارم ایــن مجموعــه حداقــل بتوانیــد 

از نظــر توزیــع صنایــع فرهنگــی تحــت پوشــش جــدی  را  شــرق کشــور 

دهــد. قــرار 

ضرورت وجود موسسات پخش در چرخه فروش صنایع فرهنگی

ثار  طوسی – مدیر پخش آ

مدتــی بــود کــه در کشــور، شــعار از تولیــد بــه مصــرف مطــرح مــی شــد. 

بــه دنبــال ایــن شــعار، ناشــرین کتــاب بــه دنبــال فــروش مســتقیم 

ــه  ــا متوج ــروز م ــا ام ــد. ام ــام دادن ــی انج ــان اقدامات ــوالت خودش محص

ــد،  ــودش باش ــرجای خ ــد س ــر تولی ــت ه ــن اس ــت ای ــگاه درس ــدیم ن ش

یــا  جزئــی،  توزیــع  و  کنــد  ایفــا  را  خــودش  نقــش  هــم  کان  توزیــع 

فروشــنده هــا نیــز نقــش خودشــان را ایفــا کننــد.

یــک  مثــال،  عنــوان  بــه  دارد.  وجــود  مشــاغل  تمــام  در  چرخــه  ایــن 

کامیــون  یــک  توانــد  نمــی  دارد  بــزرگ  ســیب  بــاغ  یــک  کــه  ز  کشــاور

ایــن  بایــد  او  بفروشــد.  مغــازه  یــک  در  و  ببــرد  را  خــودش  ســیب 

خــرد  هــای  فروشــنده  تــا  ببــرد  بــار  میــدان  بــه  را  ســیب  کامیــون 

در  برســانند.  مــردم  دســت  بــه  و  کننــد  تهیــه  نجــا  آ از  را  ســیب  ایــن 

ایــن  مــن  تاکیــد  دارد.  جریــان  چرخــه  همیــن  هــم  کتــاب  صنعــت 

مســتقیم  صــورت  بــه  را  کتــاب  محتــرم  ناشــرین  کــه  اســت  بــوده 

بــه  را  هــا  فروشــنده  بلکــه  نفروشــند،  هــا  فروشگـــــاه  بــــــــــه 

تقویــت  بــر  عــاوه  کار  ایــن  بدهنــد.  ســوق  پخــش  از  خریــد  ســمت 

ناشــرین  محصــوالت  بهتــر  معرفــی  بــه  هــا،  فروشــگاه  و  پخــش 

کنــد. مــی  کمــک  نیــز 

انگیــزه  بــا  متعهــد،  انقابــی،  جوانــان  از  گروهــی  از  متشــکل  بــن  و  ابــر  مجموعــه 

در  مجموعــه  ایــن  فعالیــت  اســت.  آگاهــی  و  کتــاب  حــوزه  بــه  منــد  عاقــه  و 

ایــن گــروه  انقــاب اســامی قابــل توجــه اســت.حرکت  بلنــد  آرمــان هــای  چارچــوب 

نهــا مســیر درســتی را طــی مــی کننــد. در طــی ســال هــای اخیــر نشــان داده کــه آ

ابــر و بــن یــک ســازمان یادگیرنــده و رو بــه توســعه اســت و بــا کمــک تیــم جــوان 

امــروز  بزنــد.  رقــم  را در کشــور  بزرگــی  اتفاقــات  انگیــزه ای کــه دارد مــی توانــد  بــا  و 

دارنــد  وجــود  بســیاری  کوچــک  شــهرهای  و  روســتاها  مــا،  گســترده  کشــور  در 

از  برخــی  در  حتــی  هســتند.  مشــکل  دچــار  کتــاب  بــه  دسترســی  در  هنــوز  کــه 

هــای  فروشــگاه  برخــی  بــه  دسترســی  ترافیــک  وجــود  علــت  بــه  بــزرگ  شــهرهای 

مجــازی  فضــای  در  کتــاب  فــروش  رونــق  شــاهد  چــه  اگــر  اســت.  دشــوار  کتــاب 

بــه صــورت  از مخاطبیــن کتــاب دوســت دارنــد  زیــادی  امــا هنــوز بخــش  هســتیم 

نتیجــه  کننــد.در  خریــداری  نــرا  آ ســپس  و  کننــد  لمــس  و  ببیننــد  را  کتــاب  فیزیکــی 

مجموعــه ابــر و بــن بــه عنــوان یــک مجموعــه منظــم توزیــع مویرگــی کتــاب مــی 

کنــد. ایفــا  جامعــه  فکــری  رشــد  و  آگاهــی  افزایــش  در  را  مهمــی  نقــش  توانــد 

فرهنگــی،  صنایــع  پخــش  و  کتــاب  وش  فــر بخــش  در  وز  امــر بــه  تــا  مــا 

بــن  و  ابــر  مجموعــه  ایــم.  داشــته  کمــی  مردمــی  موفــق  هــای  مجموعــه 

وش  فــر مکانیــزه  سیســتم  و  ای  حرفــه  نــگاه  مفیــد،  و  ســالم  محتوایــی  بــا 

پــر  را  خــاء  ایــن  توانــد  مــی  شــود،  مــی  هــا  هزینــه  کاهــش  موجــب  کــه 

. کنــد

ســبد  بــودن  تکمیــل  بــه  توانــم  مــی  مجموعــه  ایــن  هــای  مزیــت  جملــه  از 

ایــن  دیگــر  مهــم  مزیــت  کنــم.  اشــاره  نهــا  آ ی  مــدار ی  مشــتر و  محصــول 

اســت.  آن  بــودن  مردمــی  مجموعــه، 

بــا  متناســب  تــا  بکنــد  تــاش  مجموعــه  ایــن  کــه  شــده  باعــث  ویژگــی  ایــن 

ارتقــا  را  خــودش  وز  ر هــر  و  بکنــد  حرکــت  خــودش  مخاطبیــن  ذائقــه  و  نیــاز 

توزیــع  سیســتم  بــه  زیــادی  حــدود  تــا  کتابخوانــی  فرهنــگ  ویــج  تر بدهــد.  

اســت  محصوالتــی  جملــه  از  کتــاب  کــه  چــرا  اســت،  وابســته  کشــور  در  کتــاب 

سیســتم  یــک  بنابرایــن  اســت.  تــر  رنــگ  پر آن  ی  حضــور خریــد  جنــس  کــه 

بــا  توانــد  مــی  حداقلــی  هزینــه  و  قــوی  پشــتیبانی  بــا  کتــاب  توزیــع 

در  را  مهمــی  نقــش  کشــور،  سراســر  در  کتــاب  وشــندگان  فر ی  توانمندســاز

کنــد. ایفــا  کتابخوانــی  فرهنــگ  گســترش 

حسین زاده مدیر کل ارشاد استان خراسان رضوی

مجید عسکری مدیر حوزه هنری استان خراسان رضوی

یقینی دبیر مجمع فعالین نوشت افزار ایرانی اسالمی ، ایران نوشت

جوانانی با انگیزه در چارچوب 
آرمان های بلند انقالب اسالمی

فرهنگ سازی زمانی اتفاق می افتد که بتوانیم یک محصول را به دست 
تعداد زیادی از مخاطبین برسانیم

ابروبن خال مجموعه های مردمی موفق در 
پخش صنایع فرهنگی پر می کند

توزیــع  تولیــد،  هــای  زنجیــره  بیــن،  ایــن  در  دارنــد.  را  ســازی  زمینــه  و  گــذاری  سیاســت  وظیفــه  دولتــی  نهادهــای  هنــری،  و  فرهنگــی  هــای  فعالیــت  زمینــه  در  معمــوال 

تولیــد  حــوزه  در  بیشــتر  هنــری  هــای  فعالیــت  زمینــه  در  هــا  مجموعــه  متاســفانه  دهنــد.  مــی  تشــکیل  را  فرهنگــی  فعالیــت  فراینــد  بخــش  تریــن  مهــم  مصــرف  و 

مــی  اتفــاق  زمانــی  ســازی  فرهنــگ  برســانیم.  مخاطــب  دســت  بــه  درســتی  بــه  را  محصــوالت  نتوانیــم  مــا  کــه  اســت  شــده  باعــث  غفلــت  ایــن  کننــد.   مــی  فعالیــت 

دارد  راهبــردی  نقــش  یــک  جهــت  ایــن  از  فرهنگــی  محصــوالت  توزیــع  بنابرایــن  برســانیم.    مخاطبیــن  از  زیــادی  تعــداد  دســت  بــه  را  محصــول  یــک  بتوانیــم  کــه  افتــد 

گرفتــه  شــکل  توزیعــی  هــای  فعالیــت  از  ای  شــبکه  کشــور،  سراســر  در  انقــاب،  جبهــه  فعالیــن  همــت  بــه  اخیــر،  ســال  ده  در  کنــد.  پــر  را  جــدی  خــاء  ایــن  توانــد  مــی  و 

گــروه  از  یکــی  کنیــم.  تقســیم  فرهنگــی  صنایــع  پخــش  هــای  مجموعــه  و  فرهنگــی  محصــوالت  هــای  فروشــگاه  دســته  دو  بــه  توانیــم  مــی  را  شــبکه  ایــن  اســت.  

تــوام  انقابــی  و  مذهبــی  دینــی،  معیارهــای  بــا  را  فرهنگــی  محصــوالت  توزیــع  فراینــد  توانســته  مجموعــه  ایــن  اســت.  بــن  و  ابــر  مجموعــه  پخــش،  قدرتمنــد  هــای 

دولتــی  نهادهــای  کــه  هرچقــدر  هســتند؛  خصوصــی  هــای  مجموعــه  فرهنگــی،  هــای  سیاســت  تحقــق  محــور  تریــن  اصلــی  ببــرد.   جلــو  جهانــی  اســتانداردهای  بــا 

پوشــید.  نخواهــد  عمــل  جامــه  هــای  سیاســت  ایــن  کننــد،  اقــدام  راســتا  ایــن  در  کــه  باشــند  نداشــته  وجــود  خصوصــی  هــای  مجموعــه  اگــر  کننــد،  گــذاری  سیاســت 

اســت. بــن  و  ابــر  ماننــد  هایــی  مجموعــه  وجــود  ضــرورت  تریــن  مهــم  ایــن 

یک حرکت خود جوش مردمی موفق از زاویه نگاه مدیران نشر نگاه همکارانه  ونه نگاه کارفرمایانه
ابرو بن  از دیدگاه چند مدیر فرهنگیمدیران ابروبن به آن چه نگاهی دارند؟

 انتشاراتی ها چه جایگاهی برای ابرو بن قائل 
هستند؟

ما در ابر و بن کارمند نیستیم

امیرحسین غنی آبادی – پشتیبانی فروش 
ــی  ــام م ــادی انج ــت اقتص ــک فعالی ــه ی ــار اینک ــن در کن ــر و ب ــه اب مجموع
دهــد، بــرای رشــد فــردی نیروهایــش هــم برنامــه دارد. ایــن نقطــه مثبــت 

ــت. ــا آن اس ــه و نیروه ــرای مجموع ــی ب بزرگ
یکــی از اصلــی تریــن نکتــه هایــی کــه در اکثــر مجموعــه هــا نادیــده 
ــتعدادها  ــا و اس ــدی ه ــا توانمن ــب ب ــیم کار متناس ــود، تقس ــه میش گرفت
و عایــق افــراد اســت. تقســیم کار بــا توجــه بــه ایــن اســتعدادها و عایــق 
صــورت میگیــرد تــا افــراد بتواننــد از کار لــذت ببرنــد و بــا بیشــترین بازدهــی 
کارهایشــان را بــه ثمــر برســانند.ما در ابــر و بــن کارمنــد نیســتیم! مــا جهــادی 
کار مــی کینــم؛ هــرگاه احســاس مــی شــود بــاری روی زمیــن مانــده همــه 

ــد.  ــو ببرن ــد و کار را جل ــار را بردارن ــتند ب ــتاق هس ــا مش اعض

ابروبن جایی برای رشد نیروها

رسول ترکانلو – مدیر داخلی
تمایــز ابــر و بــن بــا ســایر پخــش هــا در رشــد فــردی افــراد اســت. در حالــی کــه 
در ســایر مجموعــه هــا رشــد نیروهــای پاییــن دســتی بــرای مدیــران نگــران 
کننــده اســت، در مجموعــه ابــر و بــن بــا رشــد هــر نیــرو هــم خــود او ارتقــا 

میابــد و هــم مدیــران او ارتقــا میابنــد.
مهمتریــن وجــه کار در ابــر و بــن بــرای مــن توســعه فــردی مــن بــود هــم از 
نظــر مبنایــی و هــم از نظــر توانایــی هــای فــردی. مثــا توانایــی هــای مالــی 
فــردی خــودم بــه واســطه آمــوزش هایــی کــه ابــر و بــن هزینــه هــای آن را 
متقبــل شــد خیلــی رشــد کــرد. کــه از ویژگــی هــای آقــای جــوان صبری بســیار 
ایشــان در مقابــل خطاهــای نیــروی انســانی اســت. صبــر ایشــان در پختــه 
ــی  ــام زندگ ــان تم ــد. ایش ــی کن ــا م ــی را ایف ــش پررنگ ــا نق ــن نیروه ــدن ای ش
اش را پــای کســب و کاری گذاشــته کــه در آن نیروهایــش بــا آزمــون و خطــا 

بــاال مــی آینــد.

هیچ وقت بی گدار به آب نمیزنیم

محمد قرجاق – مدیر خرید 
تفــاوت مجموعــه ابــر و بــن بــا ســایر مجموعــه هایــی کــه مــن تــا پیــش از ایــن 
بــا آنهــا کار مــی کــردم، ســرعت بســیار بیشــتر رشــد مجموعــه و رشــد فــرد فــرد 
نیروهــا اســت. در مجموعــه ابــر و بــن، نــوع نــگاه کارفرمــا بــه نیروهــا بیشــتر 
بعــد همکارانــه دارد تــا بعــد کارفرمایانــه. یعنــی بــر خــاف اکثــر مجموعــه ها، 
مــا شــاهد ایــن نــگاه نیســتیم کــه هــر چــه کارفرمــا صــاح بدانــد را نیــرو بایــد 
ــه در  ــد؛ بلک ــته باش ــودن آن نداش ــط ب ــا غل ــت ی ــه درس ــد و کاری ب ــام ده انج
اینجــا اکثــر تصمیمــات بــا مشــورت کارمنــدان اتخــاذ مــی شــود. مهــم تریــن 
خصوصیــت آقــای جــوان، انجــام مشــورت و بررســی بســیار قبــل از اتخــاذ هــر 

تصمیــم اســت، بــه عبارتــی ایشــان هیــچ وقــت بــی گــدار بــه آب نمیزننــد.



قاب های ماندگار قاب های ماندگار
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اولین انبار کتاب که فقط 8 متر مساحت داشت -1393بازدید حجت االسالم رضایی تهرانی از سومین انبار ابرو بن -1398

بازدید مسئوالن فرهنگی از غرفه کتاب پردازان-1396

بازدید پرشور مردم  از غرفه کتاب پردازان در نمایشگاه کتاب مشهد-1394

بازدید معاون فرهنگی شهرداری از اولین نمایشگاه کتاب )کتاب پردازان(-1394

نمایی از غرفه کتاب پردازان در نمایشگاه کتاب مشهد-1394

بازدید مجموعه ابرو بن از انتشارات روایت فتح - 1400

بازدید حجت االسالم ماندگاری  از نمایشگاه مناسبتی کتاب- 1394

ــل  ــک عام ــی ی ــویم! کتابخوان ــل ش ــد غاف ــه نبای ــی در جامع ــث کتابخوان ــت بح از اهمی

ــه  ــک جامع ــی ی  فرهیختگ
ً
ــا ــت. اساس ــه اس ــگ جامع ــه فرهن ــی ب ــت بخش ــی هوی اصل

بــه تعــداد و کیفیــت افــراد اهــل مطالعــه آن جامعــه بســتگی دارد. شــکل گیــری یــک 

ــت  ــاخت تقوی ــت. زیرس ــر نیس ــکان پذی ــه ام ــدون مطالع ــه ب ــت در جامع ــگ درس فرهن

تمــام ابعــاد مختلــف سیاســی، نظامــی، اجتماعــی و اقتصــادی یــک کشــور، بنیــه فکــری 

ــت. ــه ورزی اس ــی و اندیش ــد کتابخوان ــه نیازمن ــری جامع ــه فک ــت بنی ــت و تقوی آن اس

ــا  ــه ه ــدا مولف ــد در ابت ــم بای ــه کنی ــه نهادین ــگ را در جامع ــک فرهن ــم ی ــا بخواهی ــر م اگ

و عناصــر مختلــف فرهنگــی را بــه صــورت مســتمر و فراگیــر در جامعــه معرفــی و ترویــج 

کنیــم. طبیعتــا در مســیر ترویــج ایــن فرهنــگ، وجــود یــک مکانیــزم ترویجــی قدرتمنــد 

یــک ضــرورت اســت، بــه همیــن خاطــر بحــث توزیــع محصــوالت فرهنگــی و کتــاب یــک 

بایســته و ضــرورت اســت.

اگــر در بخــش صنایــع فرهنگــی توزیــع مناســبی وجــود داشــته باشــد، مــا شــاهد شــکل 

گیــری »عدالــت فرهنگــی«، »اطــاع رســانی فرهنگــی«، »انســجام فرهنگــی«، »تعمیــق 

ــم  ــه خواهی ــری« در جامع ــت فک ــش و امنی ــی« و »آرام ــی و مل ــی و انقاب ــای دین باوره

ــترده  ــر و گس ــق ت ــه عمی ــی در جامع ــوالت فرهنگ ــع محص ــدر توزی ــن هرچق ــود. بنابرای ب

تــر باشــد بهتــر اســت.

مجموعــه ابــر و بــن، یکــی از خروجــی هــای جــدی و فعــال مجموعــه فرهنگــی و تربیتــی 

ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــت. م ــت اس ــاد حرک ــردازان و بنی ــاب پ کت

ــی  ــاب را مبتن ــش کت ــه پخ ــک مجموع ــردازان، ی ــاب پ ــی کت ــکیاتی و تربیت ــات تش تجربی

ــدازی  ــب راه ان ــاز مخاط ــر نی ــی ب ــری و مبتن ــق فک ــی دقی ــو، مهندس ــای ن ــه ه ــر اندیش ب

ــود  ــی و بهب ــتغال زای ــر اش ــاوه ب ــه، ع ــن مجموع ــه در ای ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ــم. ت کنی

ــتعدادهای  ــا و اس ــت ه ــم از خاقی ــی، بتوانی ــاد فرهنگ ــوزه اقتص ــای ح ــب و کاره کس

ویــژه جوانــان در راســتای تحقــق گام دوم انقــاب اســتفاده کنیــم. مجموعــه ابــر و بــن 

مــی توانــد بــا نــوآوری هــای بــه روز شــده و جامعیــت در نــگاه، زمینــه ارســال محصــوالت 

فرهنگــی بــه مخاطبیــن سراســر کشــور را فراهــم کنــد. همانطــور کــه اشــاره کردیــم، ایــن 

توزیــع فراگیــر مــی توانــد نقــش مهمــی را در شــکل گیــری و گســترش فرهنــگ مطالعــه 

ــی  ــه خوب ــه ای ب ــه در جامع ــر و مطالع ــگ تفک ــر فرهن  اگ
ً
ــا ــد. طبیعت ــا کن ــور ایف در کش

شــکل بگیــرد، ایــن جامعــه از آســیب هــا در امــان خواهــد بــود. امیدواریــم کــه بــا تــوکل 

ــج  ــری در راه تروی ــای موث ــم گام ه ــت بتوانی ــه درگاه احدی ــکر ب ــال و ش ــد متع ــه خداون ب

ــم. ــه برداری ــگ مطالع فرهن

ابروبن گامی در جهت
 گسترش فرهنگ مطالعه

جلیل معماریانی موسس و مدیر بنیاد حرکت
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بازدید از  شرکت پخش گسترش - 1400بازدید دکتر برادران معاون وزیر صمت  -1400

بازدید دکتر ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسالمی -1400

بازدید گروه  فرهنگی تربیتی  کوثر از  انبار -1400

کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان دبیرستان شهریار-1400 بازدید دستیار دبیر اتحادیه انجمن  اسالمی دانش آموزی -1400

بسته بندی کتب آماده ارسال - 1400

بازدید هیات رئیسه خوشه -1400



مشهد مقدس-انتهای بلوار وکیل آباد-ابتدای جاده 
قبه-امام رضا 17-پالک 17 طر

05135512273 09120755955

www.abrobon.ir

باید جوری بشود که در سبد کاالی مصرفی
 خانواده ها، کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا کند و برای 

خواندن کتاب را بخرند، نه برا ی تزئین اتاق کتابخانه و نشان 
 دادن به این و  آن.

رهبر معظم انقالب- بیست و نهم تیر 1390


