




داستان فیدیبو در سال 1399
فیدیبــو اولیــن و بزرگ تریــن پلتفــرم آنالیــن کتــاب الکترونیــک و صوتــی ایــران اســت 
ــروزان  ــردازی مجیــد قاســمی و همــکاری مهــدی فی ــا تــالش و ایده پ کــه از ســال ۹۲ ب
ــر ارائــه کتاب هــای الکترونیــک بــه صــورت قانونــی فعالیتــش را آغــاز کــرد  ــا تمرکــز ب ب
اکنــون اپلیکیشــن فیدیبــو حــدود 3 میلیــون نصــب  و 1180 ناشــر نیــز بــا آن همــکاری 

دارنــد. 
در ســال 95 گــروه دیجــی کاال بــا هــدف ورود بــه حــوزه محتــوای دیجیتــال در کنــار 
دغدغه های فرهنگی و همینطور توسعه زنجیره ارزش خود در حوزه تجارت الکترونیک 

بــر فیدیبــو ســرمایه گذاری کــرد و اینــک فیدیبــو عضــوی از گــروه دیجــی کاال اســت.
ــوای  ــداد محت ــن ناشــران فارســی، تع ــا معتبرتری ــو ب ــه فیدیب ــک مجموع ــکاری نزدی هم
ارائــه شــده روی ایــن پلتفــرم را بــه بیــش از 100 هــزار عنــوان رســانده اســت کــه روزانــه 
بــه ایــن تعــداد نیــز اضافــه می شــود. ایــن محتــوا دارای تنــوع گســترده ای از موضوعــات 
مختلــف و دســته بندی های پرطرفــداری چــون؛ رمــان و داســتان، روانشناســی و مدیریت، 
ــوژی، درســی و دانشــگاهی، مجــالت،  ــم و تکنول ــوم اجتماعــی، عل فلســفه و تاریــخ،  عل

پادکســت ها و غیــره اســت.
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ــر تامیــــن جدیدتریــــن، محبوبتریــــن  ــز بــ ــا توجــــه بــــه تنــــوع موضوعــــی و تمرکــ  بــ
و پرفروشتریــــن عناویــــن در ســال 1399 آمار بازدید کاربران از ســایت و اپلیکیشــن 
هــای فیدیبــو نســبت بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته رشــد 3.5 برابــری را شــاهد بــوده 

است.
در کنــار این هــا می تــوان بــه فراهــم آوردن بســتر ارائــه کتاب هــای صوتــی در فیدیبــو 
اشــاره کــرد کــه طــی دوســال اخیــر تبدیــل بــه یکــی از محبوب تریــن محتواهــای ارائــه 

شــده در ایــن پلتفــرم شــده اســت.
همچنیــن در ســال 99 امــکان اســتفاده بیشــتر کاربــران خــارج از کشــور، بــا بهره منــدی 

از امــکان خریــد ارزی بیش تــر از پیــش فراهــم شــد. 
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فیدیبــوک اولیــن کتابخوان اختصاصی 
فیدیبــو  توســط  کــه  اســت  فارســی 
تولیــد و بــه بــازار عرضــه شــده اســت تا 
امــروز حــدود 10 هــزار نســخه از ایــن 
دســتگاه فــروش رفتــه و بــا توجــه بــه 
قابلیت هــای متعــدد آن مــورد توجــه 
کتــاب  بــه  عالقه منــدان  از  بســیاری 

قــرار گرفتــه اســت.

فیدیبوک
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اواخــر  در  کــه  دیگــری  قابلیــت 
ســال 99 بــه فیدیبــو افــزوده شــد، 
ســرویس اشــتراکی آن بــا عنــوان 
بــه  کــه  اســت  پــالس«  »فیــدی 
بــا  تنهــا  می دهــد  اجــازه  کاربــران 
یــک  در  اشــتراک،  خریــد  یک بــار 
بــازه مشــخص ) 1 ماهــه، 3 ماهــه، 
...( بــه  بیــش از 20 هــزار عنــوان 
بــه  ـی  صوـت و  الکترونیــک  کتــاب 
داشــته  رایــگان دسترســی  شــکل 

باشــند. 

فیدی پالس
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ــه  ــار ب ــران و اجب ــا در ای ــا اوج گیــری کرون ــو در بهــار ســال گذشــته همــراه ب ــران فیدیب کارب

یــا شــنیدن کتــاب کردنــد.  را صــرف مطالعــه  زمــان بیش تــری  خانه نشــینی بیش تــر، 

ــن فصــل نشــان می دهــد، کتاب هایــی  ــورد توجــه ای ــوب و م ــات محب ــه موضوع نگاهــی ب

ــا دســته بندی »روانشناســی، انگیزشــی و توســعه فــردی« بیش تریــن اقبــال را در میــان  ب

کاربــران داشــته اند کــه احتمــاال نشــان دهنده تمایــل مــردم بــه تقویــت بنیادهــای روانــی و 

ــا شــرایط ســخت و بیمــاری اســت.  توســعه  فــردی بــرای مواجهــه ب
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در بخــش تالیــف ماجــرا یــک نکتــه جالــب وجــود دارد و آن محبوبیت 
کتاب هاـیـی اســت کــه حداقــل 40 تــا 50 ســال از انتشارشــان 
می گــذرد و نشــان دهنــده اقبــال و عالقــه مخاطــب ایرانــی بــه ایــن 

آثــار اســت.  ماننــد دایــی جــان ناپلئــون،  کلیــدر و....

تالیف

ــات و مکافــات یکــی از  ــز رمــان جنای میــان کتاب هــای داســتانی نی
شــاهکارهای ادبیــات روســیه مــورد توجــه خوانندگان قــرار گرفت که 
همچنــان محبوبیــت ادبیــات روســیه را در میــان جامعــه کتابخــوان 

ایــران نشــان می دهــد. 

جنایت و مکافات
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پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل بهار | ترجمه 

پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل بهار | تالیف 

کلیدر
محمود دولت آبادی

آلن کالین

تو نمی توانی روزم 
را خراب کنی

دایی جان ناپلئون
ایرج پزشکزاد

سم هورن

تانگ فو، روش 
برخورد با افراد دشوار

بازگشت
گلی ترقی

فئودور داستایفسکی
جنایت و مکافات

هیچ دوستی به جز 
کوهستان

بهروز قوچانی

ویکتور فرانکل

انسان در جستجوی 
معنی

شوهر آهو خانم
علی محمد افغانی

آلن دوباتن
اضطراب منزلت
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در ایــن فصــل نیــز بــا افزایــش اقبــال بــه بــازار ســرمایه شــاهد اســتقبال کاربــران فیدیبــو 
از کتــاب هــای ایــن حــوزه هســتیم و البتــه بــا اســتمرار وضعیــت همه گیــری کرونــا در 
ایــن فصــل، بــار دیگــر کتاب هــای روانشناســی و توســعه فــردی گــوی ســبقت را از رمــان 

و داســتان در بیــن کتاب هــای ترجمــه گرفته انــد.
اما همزمان با داغ شدن بازار بــــــورس در ایران در فصـــــل بهار

سال 99، شاهد حضور  یک کــــــتاب در این حوزه در فصـــل
تابستان هستیم که مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

تابستون کوتاهه...
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پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل تابستان | ترجمه 

پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل تابستان | تالیف 

سمفونی مردگان
عباس معروفی

پاکسازی ذهن
بری داونبرت - استیو 

اسکات

صفر تا صد سرمایه 
گذاری در بورس
حجت بهادری - 
نسیم کردستانی

اثر مرکب
دارن هاردی

آمادگی آزمون 
اصول بازار سرمایه

محمد احمدی

جز از کل
استیو تولتز

حماسه حسینی
شهید مرتضی مطهری

اصل گرایی
گرگ مک کیون

قاب های خالی
فهیم عطار

ملت عشق
الیف شافاک

15 Fidibo.com





کتاب هــای پرفــروش تالیفی فصل 
بهتریــن  می دهــد  نشــان  پاییــز 
کتاب هــای  انتشــار  بــرای  زمــان 
داســتانی جدیــد ایــن فصــل اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه اقبــال نســبت 
بــه رمان نویســان جــوان ایرانــی در 
ایــن ســال ها بیش تــر شــده، فصــل 
پاییــز بــا رشــد چشــم گیری بــرای 
ـی چــون عطیــه  نویســنده  ی جواـن
عطــارزاده همــراه بــود. همچنیــن 
در بیــن کتاب هــای ترجمــه شــاهد 
حضــور کتــاب »مغــازه خودکشــی« 
اثــر »ژان تولــی« هــم هســتیم کــه 
ــز توانســت در بیــن  در فصــل پایی

5 اثــر برتــر قــرار گیــرد.

پادشاه فصل ها پاییز...
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پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل پاییز | ترجمه 

پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل پاییز | تالیف 

من، شماره سه
عطیه عطارزاده

بنویس تا اتفاق 
بیفتد

هنریت کالوسر

976 روز در پس 
کوچه های اروپا
محمد دالوری

مغازه خودکشی
ژان تولی

هیچ دوستی به جز 
کوهستان

بهروز بوچانی

والدین سمی
سوزان فوروارد

جنون قدرت و 
قدرت نامشروع

محمدرضا سرگلزایی

جز از کل
استیو تولتز

دو دنیا
گلی ترقی

باشگاه پنج صبحی ها
رابین شارما
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فیدیبــو  کاربــران  زمســتان  در 
بــاز هــم در بخــش ترجمــه، آثــار 
روانشناســی را انتخــاب کردند ولی 
در بخــش تالیــف شــاهد اســتقبال 
متفاوـتـی  کتاب هــای  از  کاربــران 
کالســیک  داســتان  از  بودیــم. 
نــادر  عاشــقانه  تــا  علــوی  بــزرگ 
ابراهیمــی. بــا وجــود افــت بــازار 
بــورس امــا یــک کتــاب تالیفــی در 
ــن فصــل  ــده ای ــر برگزی ــان 5 اث می

قابــل توجــه اســت.

زمستونه خدا سرده دمش گرم...
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پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل زمستان | ترجمه 

پنج کتاب الکترونیک پرفروش فصل زمستان | تالیف 

هیچ دوستی به جز سمفونی مردگانچشمهایش
کوهستان

آمادگی آزمون 
یک عاشقانه آراماصول بازار سرمایه

بزرگ علوی

ملت عشق
الیف شافاک

عباس معروفی

عادت های اتمی
جیمز کلیر

بهروز بوچانی

کار عمیق
کال نیوپورت

محمد احمدی

والدین سمی
سوزان فوروارد

نادر ابراهیمی

هنر شفاف 
اندیشیدن
رولف دوبلی
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در بهــار 99 بــا اوج گیــری ویــروس 
ــر می رســد  ــه نظ ــی ب ــا، طبیع کرون
دنبــال  بــه  فیدیبــو  کاربــران  کــه 
حــال  بتوانــد  کــه  باشــند  آثــاری 
بهتــری برایشــان بســازد، بــه همین 
دلیــل رونــد رو بــه رشــد مقبولیــت 
آثــار انگیزشــی بــرای کتاب هــای 
 99 ســال  تمــام  در  نیــز  صوـتـی 

وجــود داشــت.

این کتاب صوتی چیه واقعا..!!؟؟
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پرفروش های فصل تابستان پرفروش های فصل بهار 

پرفروش های فصل زمستان پرفروش های فصل پاییز

22 راه غلبه بر 
تنبلی

فرانک یوسفی

نیمه تاریک وجود

سمیرا جواهریان

بخواهید تا به شما 
داده شود

ونوس صفری

هنر شفاف 
اندیشیدن

عادل فردوسی پور

هنر شفاف 
اندیشیدن

عادل فردوسی پور

هنر شفاف 
اندیشیدن

عادل فردوسی پور

بیشعوری
امیر مهدی ژوله

پدر پولدار، پدر 
فقیر

محسن زرآبادی پور ، 
معصومه عزیزمحمدی

50 باید و نباید 
در زندگی زناشویی
فرهنگ هالکویی

وقتی نیچه گریست
آرمان سلطان زاده

چهار میثاق
نیما رییسی و دل آرا 

قهرمان

اثر مرکب
 آرمان سلطان زاده
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پربحث ترین نویسنده ها

پربحث ترین کتاب های صوتی 

خاویر کرمنت

ریچارد پل اوانز

جی.کی رولینگ

استیو تولتز

رولف دوبلی
پربحث ترین کتاب ها 

ــاره کتاب هــای دوبلــی و بوچانــی  ــو درب ــران فیدیب کارب
بیشــترین نظــر را داشــتند و کتــاب »جــزء از کل« هــم 
در ایــن میــان پــر بحث تریــن کتــاب در فیدیبــو بــوده 

اســت.

هنر شفاف 
اندیشیدن

عادل فردوسی پور

جز از کل

استیو تولتز

هیچ دوستی به 
جز کوهستان
نوید محمد زاده

هنر شفاف 
اندیشیدن
رولف دوبلی

بیشعوری

امیر مهدی ژوله

خوب های بد 
بدهای خوب
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رولــف دوبلــی نویســنده کتــاب »هنــر شــفاف اندیشــیدن« 
و »هنرخــوب زندگــی کــردن« اینجــا هــم در صــدر قــرار دارد 
و کاربــران فیدیبــو بیشــترین امتیــاز را بــه او داده انــد. 
اســتیو تولتــز، خاویــر کرمنــت و در ادامــه بهــروز بوچانــی 
هــم در ادامــه ایــن نویســندگان پــر امتیــاز هســتند. البتــه 
نویســنده مجموعــه کتاب هــای هــری پاتــر هــم از نظــر 
کاربــران فیدیبــو دور نمانــده و در ایــن فهرســت قــرار دارد.

امتیاز نویسنده ها 

خاویر کرمنت بهروز بوچانی

جی.کی رولینگ

استیو تولتز رولف دوبلی
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ده شماره مجله پرفروش

شــش شــماره از مجلــه »اندیشــه پویــا« در فهرســت ده شــماره برتــر مجــالت پرفــروش قــرار دارنــد کــه نشــان 
ــه  ــن ب ــد. و پرداخت ــرار دارن ــار پرمخاطــب خواندنــی ق ــان آث ــا هــم در می ــا، مجله ه می دهــد در روزگار کرون
چهره هــای هنری،ادبی، سیاســی تاثیــر بســزایی در جلــب مخاطبــان دارد. شــماره ویــژه محمــد علــی فروغــی، 

اســتاد شــجریان، زنده یــاد خســرو ســینایی و مســعود کیمیایــی در ایــن فهرســت قــرار دارنــد.
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بیشترین فروش در 10 روز نخست

کتاب های صوتی

کتاب های الکترونیک

 در بررســی کتاب هایــی کــه توانســته اند در 10 روز نخســت بیشــترین فــروش 
ــد.  ــار مــورد توجــه بوده ان را داشــته باشــند، کتاب هــای صوتــی بیــش از ســایر آث
نکتــه جالــب موفقیــت دو کتــاب عــادل فردوســی پور در ایــن پرونــده اســت کــه 
نشــان می دهــد، او بیشــترین اقبــال و توجــه را میــان مخاطبــان داشــته اســت. 

هنر شفاف اندیشیدن

عادل فردوسی پور

امیر مهدی ژوله

هنر شفاف 
اندیشیدن
رولف دوبلی

پیگیر اخبار نباشید

رولف دوبلی

جز از کل

استیو تولتز

چگونه در بیست 
ساعت  هر چیزی 

باد بگیرید؟

جاش کافمن

من، شماره سه
عطیه عطارزاده

بیشعوری

هیچ دوستی به جز 
کوهستان

نوید محمد زاده

دکتر الهی قمشه ای
دیدار آشنا

جز از کل

پوریا رحیمی سام و 
رامین بیرق دار
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مشــخص  ـی  کـل مقایســه  یــک  در 
اســت کــه کاربــران فیدیبــو ترجیــح 
می دهنــد بیــن ســاعات 21 تــا 24 
نســبت بــه خریــد و مطالعــه کتــاب 
اقــدام کننــد و این یعنی خوانندگان 
کتــاب، بــه محــض فراغــت از روزمره 
بــا  عالقه منــدی  ســراغ  زندـگـی، 

ارزش شــان می رونــد.

زمــان مــورد عالقــه 
کاربــران فیدیبــو
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چنل بی

موفقیت پادکست ها در سال 99 نشان 
می دهد که این رسانه جدید توانسته 
جایگاه خاص خود را میان مخاطبانش 

پیدا کند.

محبوب ترین 
پادکست ها

استرینگ کسترواقفردوسی خوانی

بی پالس
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7  3416 
ــرای اینکــه بدانیــم بیشــترین خریــد در چــه روزی از ســال اتفــاق  ب
افتــاده، بایــد بــه ســی ام بهمن مــاه 99 برگردیــم، کــه یکــی از کاربــران 
کتابخــوان فیدیبــو تنهــا در همــان روز حــدود 7 میلیــون تومــان 

کتــاب خریــداری کــرده اســت. 

همچنیــن بزرگ تریــن کتابخانــه فیدیبــو در ســال 1399 مربــوط بــه 

یکــی از کاربــران اســت کــه در ایــن کتابخانــه، 3416 کتــاب دارد.

رکــورد بیش تریــن میــزان ســاعت گــوش دادن بــه کتــاب در 31 فروردیــن 
مــاه ثبــت شــده کــه کاربــران در ایــن روز حــدود 27 هــزار ســاعت بــه 

کتاب هــای صوـتـی گــوش داده انــد.
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شــنیدن  بــرای  و  ســاعت   8 ســال  در  کاربــران  مطالعــه  میانگیــن 
اســت.  شــده  ثبــت  ســاعت   5 نیــز  ـی  صوـت کتاب هــای 

5
8

99

%32
     میــزان نســبت کتاب هــای تالیفــی در فیدیبــو در ســال 99 نســبت بــه 

آثــار ترجمــه شــده 32 درصــد بــه 68 درصــد اســت.  

رکــورد میــزان مطالعــه در یــک روز نیــز در 14 فروردیــن ماه 1399 
ثبــت شــده و کاربــران فیدیبــو در ایــن روز 58 هــزار ســاعت 

مطالعــه داشــته اند.
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