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ترکیببند محتشم کاشانی
در رثای شهدای کربال
در این کتاب ،شــعر و رثا و بهترین مرثیه عاشــورا یعنی ترکیببند محتشم کاشــانی ،شاعر قصیدهسرای ایرانی ،به سه زبان فارسی،
عربی و انگلیسی به عالقهمندان عرضه میشود .کتاب «ترکیببند محتشم کاشانی» یکی از برترین و معروفترین سوگنامههای
سروده شده در رثای شهدای کربال است .شاعر پرآوازه علی ابن احمد محتشم کاشانی مشهور به شمسالشعرا در قرن نهم هجری
با قریحهای بیمانند مرثیهای در دوازدهبند از خود به یادگار گذاشت که نه پیش از آن و نه حتی تا کنون نظیر نیافته است.

ما یک نفریم

کتاب «مــا یک نفریم» به همت اســداهلل
امرایــی ترجمــه و گردآوری شــده اســت.
هدفاســداهللامراییازگنجاندنآثاریاز
بهترین استادان ،به تصویر کشیدن قدرت
قلم نویســندگان و نشــان دادن گوشــهای
از فرهنگ انســانی در این خطــه از جهان
بوده اســت .این کتاب  ۱۸داستان در خود
جای داده ،داستانهایی از نویسندگانی که
یکساننمینویسندویکساننمیاندیشند
و هرکدام ســبک خــاص خــود را دارند .در
ابتدای هر داســتان مختصــر توضیحی از
نویســنده ذکر شــده کــه به اهمیــت کتاب
میافزایــد« .خورخه لوئیــس بورخس»،
«فرناندو ســیلوا»« ،هوراشــیو کائیروگا»،
«موریلو روبیائو»« ،خوان بوش» و… نام
تعدادیازنویسندگانزبردستاینکتاب
است .اسداهلل امرایی مترجم این کتاب تا
کنون کتابهای «تلخ عین عســل» و «۲۹
داســتان کوتاه طنز از نویسندگان جهان»
را گــردآوری کــرده کــه آنهــا نیــز همچون
کتــاب «مــا یــک نفریــم» مجموعــهای از
داســتانهای کوتاه جذاب از نویســندگان
مشهورجهاناست.

رسانهها و نوگرایی

کتــاب «رســانهها و نوگرایــی» ششــمین جلــد از مجموعه
«ارتباطــات» اســت که بــه قلم جان بروکشــایر تامپســون
تألیف شــده اســت« .رســانهها و نوگرایی» کتابی ارزشمند
بــرای عالقهمندان به مقولــه ارتباطات و جامعهشناســی
و همچنیــن دانشــجویان نظریــه اجتماعــی و سیاســی،
جامعهشناســی ،فرهنگ و مطالعات فرهنگی و رسانهای
محســوب میشــود .کتاب حاضر در  ۸فصل به ارتباطات
و بافــت اجتماعــی ،رســانهها و توســعه جوامــع معاصر،
پیدایــی تعامــل رســانهای شــده ،دگرگونی در نحــوه دیده
شدن ،جهانیسازی ارتباطات ،تحکیم دوباره سنت ،خود و
تجریه در دنیایی رسانهای شده و اختراع دوباره همگانیت
میپــردازد .در ایــن کتــاب بــا تجزیــه و تحلیــل بعضــی از
ویژگیهــای ارتباطــات رســانهای شــده ،شــرایط تغییــر و
دگرگونی مورد بررســی قــرار میگیرد،همچنین بعضی از
اشــکال کنش از راه دور را که استفاده از رسانههای ارتباطی
باعث ایجاد آنها شده ،بررسی میشود.

اقتصاد سیاسی نظام تجارت
جهانی و تجارت خارجی ایران

کتــاب «اقتصاد سیاســی نظام تجــارت جهانــی و تجارت
خارجی ایران» به قلم اسفندیار امیدبخش در چهار فصل
تدوین شــده اســت .در فصل اول ضمن مــروری بر مبانی
اقتصاد سیاســی ،نظریات غالب در این حوزه ،هم در بعد
داخلــی و هــم در بعد بینالمللی یعنی اقتصاد سیاســی
بینالمللی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند .در فصل
دوم تالش شــده شــناخت قابل قبولی از اقتصاد سیاســی
نظامتجارتجهانیارائهشودوساختار،ویژگیها،بازیگران
عمده ،رژیمهای حاکم و قواعد و الزامات این نظام تحلیل
شــود .در فصل ســوم نیز به رابطه میان توسعه و تجارت و
نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشورهای کمتر
توسعه یافته پرداخته شده است .در فصل آخر ،به موضوع
ایــران و و نحــوه ارتباط برقرار کردن کشــورمان با این نظام
پرداخته شده است.

درک رسانههای اجتماعی

کتاب «درک و شــناخت رســانههای اجتماعی» راهنمایی
اساسی برای دانشجویان و متخصصان این رشته است و با
استفاده از تجربه ،مشاوره و راهنمایی بیش از  ۶۰بازاریاب
دیجیتــال و مصاحبه با کارشناســان فرهیخته رســانههای
اجتماعی ،راهنمای گســتردهای برای سیســتم عاملهای
رســانههای اجتماعــی محســوب میشــود .این کتــاب در
 10فصــل ،بــا به تصویر کشــیدن تمامی مــوارد مطالعاتی
از کمپینهــای موفــق یــا شکســتخورده ،نقــش دانــش
رســانههای اجتماعــی را در دســترس قــرار داده و بهترین
روشها را تبلیغ و ارائه میکند و پاســخگوی پرســشهایی
مانند چگونگی ایجاد یک کمپین رسانه اجتماعی جالب
و قانعکننده؛ چگونگی ایجــاد و برقراری ارتباط و کار کردن
بــا مخاطب؛ تعیین حد و مرز فاصلــه بین روابط عمومی
آنالین و رســانههای اجتماعی اســت کــه راهنمای مرجع
عملــی و جامعی بــرای رســانههای اجتماعــی موجود به
شمارمیآید.

ویرایش در رسانهها

کتــاب حاضــر با بیــان کاربردیترین نکات نگارشــی
در ســتون خبری به همت کارشناسان دو خبرگزاری
جمهوری اســامی ایران (ایرنا) و دانشــجویان ایران
(ایســنا) گردآوری و تدوین و توســط انتشــارات ایران
منتشــر شــده اســت .این کتاب عمومیتریــن قواعد
دســتور زبان فارســی و آیین درستنویســی را همراه
بــا مثالهای گوناگون بیان کرده اســت« .ویرایش در
رسانهها» مورد استفاده دست اندرکاران رسانههای
جمعــی و اصحــاب رســانه قــرار خواهــد گرفــت.
چگونگی عددنویســی در خبرها ،نشــانههای جمع،
فعلهــای ربطــی ،پیوستهنویســی و جــدا نویســی،
قواعــد نگارش ،ترکیبهای غیرفارســی و ...ازجمله
مطالبی هســتند کــه در این کتاب مورد بررســی قرار
میگیرند.

