ﭘرﺳش و ﭘﺎ ﺳﺦ

ﮔﺎھﮕﺎھﯽ دوﺳﺗﺎن ﮔراﻣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷدن ﮐﺗب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺛل اﯾﺟﺎد ﻣوﺗور ﺟﺳﺗﺟو و ﻏﯾره ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎ ﺿﻣن ﺳﭘﺎس از درﯾﺎﻓت اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻧظر ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ﭘرﺳﻧل ،ﺑودﺟﮫ و وﻗت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدودﻣﺎن اﻏﻠب
ﻗﺎدرﻧﯾﺳﺗﯾم اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات را ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﯾم ﻟﮑن اﮔر دوﺳﺗﺎن ﺧودﺷﺎن ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﭘروژه ھﺎی
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧود را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل آﻣﺎده ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻻزم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﮐﺗﺎب
 – 151ﭼﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑل درج در "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣورد اﺳﺗﺛﻧﺎی زﯾرﯾن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻗﺎﺑل درج در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
اﻟف :ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت ﺑﺎﺷد.
ب :ﮐﺗﺎب ﻣﻧﺑﻊ درآﻣدی ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﻼواﺳطﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎﺷد.
ج :ﮐﺗﺎب ﺣﺎوی ﺗﺻﺎوﯾر "ﻏﯾرآﻣوزﺷﯽ ﺟﻧﺳﯽ" ﺑﺎﺷد.
د :ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب اﺷﮑﺎﻻت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
س :ﺣداﻗل ﺑﯾﺳت ﺻﻘﺣﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ج :ﮐﺗﺎب ﭼﺎپ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧﺑﺎﺷد
چ :ﺣداﻗل ده ﺳﺎل از اﻧﺗﺷﺎر ﭼﺎپ اول ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 – 152اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﮑن "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" در ﭼﮫ ﺣد اﺳت؟

دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎ ﺑرای اﺳﮑن ﮐردن در ﺣد ﻣﻌﻣول اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﮑن ﺻﻔﺣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ
ﻧﯾﺳﺗﯾم.
ﺷﯾرازه ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾد ﺑرﯾده ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم اﺳﮑن ﮐﺗﺎب را ﺷروع ﮐﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر دوﺳت ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧﯽ ھزﯾﻧﮫ
اﺳﮑن ﺑرگ ﺑرگ ﮐﺗﺎب را ﻣﺗﻘﺑل ﺷوﻧد اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺑرﯾدن ﺷﯾرازه ﮐﺗﺎب ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﻧﯾﺎز و ﮐﺗﺎب را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻗت و ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻓرد ﻣورد
ﻧظر ﮐﺗﺎب را اﺳﮑن ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾﻣت ھﺎ ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻻزم را ﺑرآورد
ﮐﻧﯾم ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن ﻣﺑﻠﻎ  15ﺳﻧت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ھر ﺻﻔﺣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 - 153ﭼرا ﺗﻌداد ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧظرﮔﺎه ﺧﺎص ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕر ﻧظرﮔﺎه ھﺎﺳت؟
"ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﻣﺳﺗﻘل ﺑوده و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟرﯾﺎن و ﯾﺎ دﯾدﮔﺎه ﻓﮑری ﺧﺎﺻﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد .ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ھﺎی
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد )ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺳوال اول ﺑﺧش ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(
در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺧواھد ﯾﺎﻓت .اﮔر ﻧظرﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ ،ﺗﻌداد ﮐﻣﺗری ﮐﺗﺎب در اﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ دارد ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
اﺳت ﮐﮫ از آن دوﺳﺗﺎن ﮐﺗﺎب ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾده اﺳت.
 – 154ﺗرﮐﯾب دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﮐﺗﺎ ب ھﺎ در "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﭼﯾﺳت؟
ﺗرﮐﯾب ﺧﺎﺻﯽ ﻧدارد و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت و ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺟدﯾد دارد .اﯾن ﺗرﮐﯾب ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 – 155ﭼﮫ ﮐﺗﺎ ب ھﺎﯾﯽ از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻧﺎﯾﺎب و ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺎب ھﺳﺗﯾم .ﺑﻌد از اﯾن دﺳﺗﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﯾﮏ ردﯾف
ھﺳﺗﻧد.
 – 156آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻏﯾرﻓﺎرﺳﯽ ھﺳﺗﻧد را ﻣﯽ ﺗوان در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ درج ﻧﻣود؟
ﺑﺎ ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻣﺑود وﻗت و ﻧﯾرو ﻗﺎدر
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﻣﮭم ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم.
 – 157اﮔر ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺎزه اﻧﺗﺷﺎر ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" اﺿﺎﻓﮫ ﺷود؟
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﻓﺗﺧﺎر ﺟواب ﻣﺛﺑت اﺳت .ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﻣﮑﺎن و ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای
اﯾن دوﺳﺗﺎن.
 – 158اﮔر ﮐﺗﺎب ﻣورد ﻧظر در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود؟
ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای اﯾن ﮐﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺧرﯾد ﮐﺗﺎب را ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﮐﺗﺎب ﭘس از اﺳﮑن ﺷدن و درج در
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ آدرس ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھد ﺷد.

 – 159ﭘروﺳﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" از دوﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﻔرﺳﺗﯾد در ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن ﻣدت ) ﻣﺗوﺳط ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ( در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﭘس
از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ وارد ﻟﯾﺳت ﻧوﺑت "ﺗﺎزه ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ" ﻣﯾﺷوﻧد .از اﯾن ﻟﯾﺳت روزاﻧﮫ اﺳم ﺳﮫ ﺗﺎ ﺷش
ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧوﺑت اﻧﺗﺧﺎب ﺷده و ﺑﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ اطﻼع دوﺳﺗﺎن ﻣﯽ رﺳد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺟم ﮐﺎر ﺑﯾن
"اﻧﺗﺷﺎر" ﺗﺎ "ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷد .ﻻزم ﺑﮫ ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﺣق
وﯾژه را ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺧﺑر اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ھﺎﯾﯽ را ﺧﺎرج از ﻧوﺑت ﻣﻌﻣول
ب رای دوﺳﺗﺎن ﺑﻔرﺳﺗﻧد.
 – 160ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ﻣوﺑﺎﯾل ﯾﺎ آی ﭘد ﯾﺎ آی ﭘﺎد ﯾﺎ ﮐﯾﻧدا ﯾﺎ ﻧوک ﯾﺎ ام ﭘﯽ  3ﭘﻠﯾر ﯾﺎ
 ............ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد؟
ﻣﺎ ﻣﺳﺋول اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ھﺎ و ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ھرﮐدام از وﺳﺎﯾل ذﮐر ﺷده دﺳﺗور ﮐﺎر وﯾژه ﺧود را دارﻧد
ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺗﺧﺻص ﻣﺎ اﺳت و ﻧﮫ ﻓرﺻت ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آﻧرا دارﯾم .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ ھﻣراه ﺧود وﺳﯾﻠﮫ ﻣورد
ﻧظرﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺗﺎب ھﺎ
 – 201ﭼرا ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾری ﺑرﺧﯽ از ﮐﺗﺎب ھﺎ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت؟
ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾم ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮭﺗری از دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ
دﺳت ﻣﺎ ﺑرﺳد ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﻣوﺟود ﺗﻌوﯾض ﺧواھد ﺷد.

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
 – 251ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐرد؟
اﻟف :از طرﯾق ) .PAYPALاطﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺧش "ھﻣﯾﺎری" ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت(
ب :از طرﯾق ارﺳﺎل ﭼﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ در وﺟﮫEbook Universal
)آدرس ﭘﺳﺗﯽ در ﺑﺧش "ﺗﻣﺎس" ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت(
ج :وارﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ) .اطﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺑﺧش "ھﻣﯾﺎری" ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت(

 – 252ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از اﯾران ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻓرﺳﺗﺎد؟
ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از اﯾران ھم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑل ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد و ھم ﺑرای "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ"
ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل ارﺳﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن در ﺧﺎرج از اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 – 253آﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ دارد؟
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آن ھﻧوز ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ
ﻧدارد و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﮭﯾﮫ و ﺛﺑت ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ھﺳﺗﯾم.

ﻟﯾﺳت ﭘﺳﺗﯽ
 – 301ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻟﯾﺳت ﭘﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ آدرﺳﯽ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد؟
ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد زﯾر آدرس ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎ ﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
http://www.ketabfarsi.org/tinc?key=Lujy5NYQ&RegistrationFormID=72700
وﻟﯽ اﮔر در اﯾران ھﺳﺗﯾد و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ﺑﮫ آدرس زﯾر اﯾﻣﯾل زده و ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ
از اﯾران ﺧواھﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻟﯾﺳت ﻣﺷﺗرﮐﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد.
ketb@KetabFarsi.com
 – 352ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان آدرﺳﯽ را از ﻟﯾﺳت ﭘﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺣذف ﻧﻣود؟
ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد زﯾر آدرس ﺧود را از ﻟﯾﺳت ﻣﺷﺗرﮐﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎ ﻧﮫ ﺣذف ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
http://www.ketabfarsi.org/tinc?key=QYfYu4lS&RegistrationFormID=72700
 – 353ﻟﯾﺳت ﭘﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؟
اﯾن ﻟﯾﺳت ﻓﻘط ﺑرای ارﺳﺎل ﻣطﺎﻟب ﻣرﺑوط ﺑﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 – 354ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﯾﺳت ﭘﺳﺗﯽ دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد؟
ﻓﻘط ﻣﺳﺋول "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﺑﮫ اﯾن ﻟﯾﺳت دﺳﺗرﺳﯽ دارد.

ﻋﺿوﯾت
 – 401ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻋﺿو "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﺷد؟
ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد زﯾر اطﻼﻋﺎت ﻻزم را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
http://www.ketabfarsi.org//ketabkhaneh/tamas/ozviat.html

– 402ﻋﺿوﯾت در "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﭼﮫ اﻣﺗﯾﺎز وﯾژه ای دارد؟
از ﻣرداد ﻣﮫ  1390ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺟوﻻی  2011ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﺷرﯾﺎت و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد ﺑﺟز
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺷﻣﺎره  7000ﺗﺎ ﺷﻣﺎره  9999و  11000ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ،ﮐﮫ ﺑرای دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑرای ﻋﺿوﯾت ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 – 403ﺷراﯾط ﻋﺿوﯾت در "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﭼﮫ ﻣﻘدار اﺳت؟
 .ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﻋﺿوﯾت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧش "ﮐﻣﮏ و ھﻣﯾﺎری" ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ذﮐر ﺷده
اﺳت ﭘرداﺧت ﮔردد .ﺷش ﻣﺎھﮫ  15دﻻر و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ  25دﻻر.
ﭘﯽ ﭘل
وارﯾز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﭼﮏ

Chase Bank
Account Holder: Reza Badiee
Routing # 111000614
Acct# 118738980
Make check payable to: Reza Badiee for EBook
Universal
Send the check to:
eBook Universal
P.O.Box 251592
Plano, TX 75025
U.S.A.

پ – ارﺳﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از داﺧل اﯾران ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ت – ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑرای ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﻧﯾز اﺳم و رﻣز ﻋﺑور درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﻧﻣود.

ث – ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن داﺧل اﯾران و ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺣق ﻋﺿوﯾت ﻧﺑﺎﺷﻧد
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮐﺗﺎب ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺻﺎﺣب ﺣق ﻋﺿوﯾت ﺷوﻧد .ﮐﺗﺎب ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺎﺑﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑوده و ﺗﻌداد ﺻﻔﺣﺎﺗش ﺣداﻗل  100ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ازای ھر ﮐﺗﺎب ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻋﺿوﯾت داده ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﮐﺗﺎﺑﯽ را اﺳﮑن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ  150دی.ﭘﯽ.آی اﺳﮑن
ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺧراب ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺗﻣﺎس
 – 501ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻣﯾل ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت ؟
از آدرس زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﻓرﻣﺎﯾﯾد و ﻧﮑﺎت زﯾر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد :

Ketab@KetabFarsi.com
ﺑرای آﺳﺎﻧﺗر ﺑودن ارﺗﺑﺎط ﻟطﻔﺎ از ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣروف ﻻﺗﯾن ﺧودداری ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺧود را ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ) ﺑﺎ ﺣروف ﻻﺗﯾن ( ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ) ﺑﺎ ﺣروف ﻓﺎرﺳﯽ ( ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﺻوﯾر دﺳت ﻧوﯾس ) ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾﻣﯾل ( ﺑرای "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ" ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﻣﺑود وﻗت و درﯾﺎﻓت ﭼﻧد ﺻد اﯾﻣﯾل روزاﻧﮫ ﻓرﺻت ﺟواب ﺑﮫ اﯾﻣﯾﻠﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ
ﺣروف ﻻﺗﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود .وﻟﯽ اﯾﻣﯾل ﮐوﺗﺎه ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣروف ﻻﺗﯾن ) ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر دو ﺧطﯽ (
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑﺎ اﺣﺗرام:
ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ "ﮐﺗﺎب ﻓﺎرﺳﯽ"
ﺑﯾژن – رﺿﺎ  -ﻣﻧوﭼﮭر
اﺳﻔﻧد 1391

