ٍقتی قزار است در فضای کسةٍکار هفَْم یا ایذُای را تِ شکل هلوَس تِ دیگزاى تفْواًین تِ داستاىسزایی در
کسة ٍ کار ًیاس پیـذا هیکٌین .در چٌیي شزایطی تِ داستاًی ًیاس دارین کِ :تـزای کارکٌاى الْـامتخـش تاشذ،
شزکای تجـاری را تِ ٍجذ تیاٍرد ،هصزفکٌٌذگاى را هجذٍب کٌذ ٍ تزای
افزاد تأثیزگذار در شثکِّای اجتواعی گیزایی داشتِ تاشذ.

در ایران مًضًع داستانسرایی در کسةيکار تا عىايیىی َمچًن “قصٍگًیی در کسةيکار” ي “ريایتگری در کسةيکار”
ویس شىاختٍ میشًد.
در ایه مطلة سعی کردیم کتابَای خًبِ حًزٌ داستانسرایی در کسةيکار را تیايریم.

کتاب ایذُ عالی هستذام
چاج پٌجن /اًتشارات آریاًا قلن /شاتک  / 879-000-0227-32-0حَسُ تَسعِ فزدی

ایي وتبة تزجوِ یىی اس پزفزٍشتزیي وتبةّبی دًیبی وستٍوبر ثِ ًبم Made
ًَ TO Stickضتِ ثزارداى ّث هیثبضذ .ضوب در ّز هَلعیتی وِ ثبضیذ حزفّب ٍ
ایذُّب ،هحصَالتی داریذ وِ هیخَاّیذ ثِ اثزگذارتزیي ضیَُ آىّب را طزح وٌیذ.
ایي وتبة ضوب را ثب  6ولیذ طالیی ثزای عبلی ٍ هستذام وزدى ایذُّبیتبى آضٌب
هیوٌذ.

کتاب ّز تزًذ یک قصِ است
چاج اٍل /اًتشارات آریاًا قلن /شاتک  / 879-022-0184-31-0حَسُ هذیزیت
تاساریاتی

آیب ثزًذتبى ثِ لصِی عویكتزی هٌتْی هیضَد؟ آیب هحصَلتبى ثزای هطتزیّب هثل
اثشاری ّست وِ ثزای همبثلِ ثب چیشّبی ًبخَضبیٌذ اس آى ووه ثگیزًذ؟ آیب لصِی
ثزًذ ضوب راُحلی ثزای هطىل ثیزًٍی ،درًٍی ٍ فلسفی هطتزی ارائِ هیدّذ؟
وتبة «ّز ثزًذ یه لصِ است» ّن ثِ آفزیٌٌذگبى ثزًذّب یبد هیدّذ چطَر لصِضبى
را رٍضي ٍ ضٌیذًی ثِ گَش هطتزی ثزسبًٌذّ ،ن حمیمتی هْنتز اس ایي را یبدضبى
هیاًذاسد وِ هطتزیّب هعوَالً اّویتی ثِ داستبى ضوب ًویدٌّذ؛ هْن داستبى خَدضبى است.

کتاب تاساریاتی پزهحتَا
چاج اٍل  /اًتشارات آریاًا قلن  /شاتک  / 879-000-7077-80-4حَسُ هذیزیت
تاسار یاتی

ظبّزا ّزچمذر «هحتَا» ارساى ٍ ارساىتز ضَد« ،تَجِ هخبطت» گزاى ٍ گزاىتز
هیضَد .در ّیبَّی پیبمّب صذای هب ضٌیذُ ًویضَد ،تجلیغبت هب دیذُ ًویضَد،
هخبطت تَجْی ثِ هب ٍ وستٍوبرهبى ًویوٌذ ،هگز ایٌىِ درثبرُی خَدش ثب اٍ
صحجت وٌین ،درثبرُ ًیبسّبیص ،درثبرُ عاللِهٌذیّبیص ،درثبرُ اّذافی وِ دًجبل
هیوٌذ ،آًَلت است وِ دایوبى ثزای اٍ ووی آضٌبتز هیضَد ٍ احتوبال تَجِ
ثیطتزی ثِ هب هیوٌذ.
ایي وتبة ضزٍع هٌبسجی ثزای « هسیز آضٌبیی ٍ ثبسوزدى سز صحجت ثب هخبطت» است.

کتاب داستاى پزداسی تا دادُّا
چاج اٍل  /اًتشارات آریاًا قلن  /شاتک  /879-000-7077-93-4حَسُ کارآفزیٌی ٍ
استارتاج

احتوبالً احسبس ًبراحتی هیوٌیذ سیزا هطوئي ًیستیذ اس وجب ضزٍع وٌیذ .یب ضبیذ
احسبسی ضجیِ ًگزاًی داریذ سیزا فزض ضوب ایي است وِ چیشی وِ ضوب تَلیذ
هی وٌیذ ثبیذ پیچیذُ ثبضذ ٍ جشئیبت وبفی را ثزای پبسخ ثِ ّز سؤال هوىي ًطبى
دّذ .ضبیذ ّن لجالً ضبلَدُای هحىن ثزای ایي لسوت در ًظز گزفتِایذ ،اهب ثِ دًجبل
چیشی ّست یذ وِ ثِ ًوَدارّبی ضوب ووه وٌذ ٍ در هزحلِ ثعذ ثتَاًیذ ثب آى داستبى
دادُّبی خَد را ثیبى وٌیذ .در توبم ایي هَارد ،ایي وتبة ثزای چیشی وِ در فىز
ضوب است ًَضتِ ضذُ است.

کتاب تْتزیي قصِ گَ تزًذُ است
چاج اٍل  /اًتشارات آریاًا قلن  /شاتک /879-000-89018-2-3
حَسُ هذیزیت تاسار یاتی

ثْتزیي لصِگَ ثزًذُ است ثِ هب هیآهَسد وِ چطَر اس تجزثِّبی
ضخصیهبى ٍ لصِّبیی وِ اس دیگزاى ٍام گزفتِاین ،استفبدُ وٌین تب هخبطت
ثب هب ارتجبط عبطفی ثزلزار وٌذ ،اعتجبر ٍ اصبلت گفتِّبیوبى را ثپذیزد ٍ
تطَیك ثِ تالش ٍ پطتىبر ضَد .ثیتزدیذ لذرتوٌذتزیي ارتجبطّب ٍجْی
اًسبًی دارًذ وِ ثِ آسبًی اس راُ لصِگَیی ضىل هیگیزد .چِ فزٍضٌذُ
ثبضین ،چِ هعلن ،هٌْذس ثزق یب هزثی هْذوَدنً ،بگشیزین ثب آدمّب ارتجبط
ثزلزار وٌین ٍ ٍلت آى ضذُ وِ ثبٍر وٌین ارتجبطّبی وبری چیشی ثیص اس
رد ٍ ثذل وزدى اطالعبتٌذًَ .یسٌذُی ایي وتبة هطبٍر وست ٍ وبر
ضزوتّبی ثشرگی هبًٌذ هبیىزٍسبفت ٍ ًبسب ثَدُ ٍ هیگَیذ اگز در وبر عالٍُ ثز هحبسجبت دلیك ٍ ثزرسیّبی
ّوِجبًجِ جبیی ّن ثزای ارتجبط عبطفی ثبس ًىٌین ،هسیز سخت ٍ ًبّوَاری پیص رٍیهبى خَاّذ ثَد.

