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صاحب امتیاز: انجمن صنفی  ویراستاران

هیئت تحریریه: هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران
همکاران این شماره:  لیال اثناعشری | سمیه حسنی  |  الهه سوداچی  |  مهدی قنواتی  | هومن عباسپور | مهناز مقدسی 

طراح: وحید هروی

در این شماره می خوانید ...

بازدید از موزه و مرکز اسناد 
 انتشارات علمی و فرهنگی

خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران یک سالـه شـد

از مؤسسۀ  سال ها بود که می دانستیم اسناد و مدارکی 
انتشاراتی فرانکلین در زیرزمین انتشارات علمی و فرهنگی 
و  کدام اند  مدارک  و  اسناد  این  نمی دانستیم  اما  است، 
چه میزان از کل آن چیزی است که باید باشد و اگر باقی 
دارد، کجاست. چندی است شنیدیم مدیریت جدید این 
انتشارات، با جدیت و همتی تقدیرشدنی، به بازیابی و ثبت 
این اسناد و یادداشت ها و نوشته ها پرداخته است و حاصل 
آن موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی شده است. 
به توصیۀ خانم گلی امامی، رئیس هیئت مدیره، روز سه شنبه 
20 مهر به همراه آقایان اصغر مهرپرور، هومن  عباسپور، 
مهدی قنواتی، خانم ها مهناز مقدسی و لیال اثناعشری از این 
موزه بازدید کردیم. خانم نادره رضایی، رئیس انتشارات، با 
مهر، پذیرای ما شد و شرحی از آنچه انجام شده برایمان 
داد. زحمت بسیاری کشیده شده بود و مایۀ مباهات است 
که پیشینۀ نشر ایران، که دست مایۀ پژوهش های آتی خواهد 
بود، با این تالش و زحمت در معرض دید قرار گرفته است. 
و  دست نوشته ها  نخست،  چاپ  کتاب های  اول  طبقۀ  در 
و  فرانکلین  کارکنان  از  اشیایی  خاص،  افراِد  قراردادهای 
گستردۀ  فعالیت های  و  تأسیس  تاریخ  از  دیوارنوشته هایی 
این مؤسسه توجه را جلب می کرد. فیلم کوتاهی از تالش 
همکاران این طرح و اهمیتی که مدیریت جدید برای این 
کار قائل بوده به نمایش گذاشته شد. طبقۀ زیرزمین اتاق هایی 
و  فرانکلین  و  صنعتی زاده  همایون  از  خاطراتی  از  پر  بود 
که  فعالیت هایی  مجموعه  و  کتاب  نشر  و  ترجمه  بنگاه 

تأثیر فعالیت های همایون صنعتی زاده در نشر ایران، به ویژه با تأسیس مؤسسۀ انتشاراتی فرانکلین، بر هیچ کس پوشیده 
نیست. مؤسسۀ فرانکلین تحولی در نشر ایران پدید آورد. شاید اگر این مؤسسه و دیدگاه های صنعتی زاده نبود، نویسندگان و 

مترجمان بنامی که پروردۀ آنجا بودند چنان  که شاید دیده نمی شدند و نشر ایران بسیار دیرتر از سنت به تجدد گذر می کرد.

بودند؛  شده  ثبت  زمان  آن  از  بازمانده  مکتوبات  دل  در 
کریم  یارشاطر،  احسان  آرام،  احمد  از  دست نوشته هایی 
امامی، فروغ فرخزاد. در اتاق های دیگر آرشیو فیلم و عکس، 
با نظمی تاریخی و موضوعی، چیده شده بود. کتابخانه ای 
 بخشی از کتاب های منتشر شدۀ آن زمان را نشان 

ً
که تقریبا

مدیران  میان  مکاتبات  حاوی  که  بایگانی،  اتاق  و  می داد 
انتشارات و نویسندگان و مترجمان بود، همگی نشان می داد 
که چقدر در معرض دید قرار دادن این آثار، که بخشی از 
تاریخ نشر ایران است، ارزش دارد. باتوجه به پژوهش هایی 
که در انجمن دربارۀ مؤسسۀ فرانکلین صورت گرفته، امید 
است این بازدید فرصتی باشد برای فعالیت های مشترک 
با لطف،  انتشارات. خانم معصومه محمدحسینی،  آن  با 
هیئت مدیرۀ انجمن را راهنمایی و همراهی کردند. دیدن این 

موزه را به پژوهشگران و اهالی نشر توصیه می کنیم.

منتشر  را  خبرنامه  ماه  هر  که  است  سال  یک 
می کنیم. در این یک سال اخبار داخلی انجمن را از 
این طریق به اطالع اعضا رساندیم و سعی کردیم به 
نیز  ترجمه  و  ویرایش  نگارش،  با  مرتبط  مطالبی  آن 
ما  یاریگر  اعضا  از  تعدادی  مسیر،  این  در  بیفزاییم. 

بودند که قدردانشان هستیم.

اخبارکمیسیونها

نرخنامۀانواعویرایش

فرانکلیننامه4

نرمافزارهایکتابخوان

آقای  با  مهرماه  ششم  سه شنبه  روز  دیدار  در 
عالی  کانون  رئیس  منصوری،  اشرف   سیدابوالفضل 
انجمن صنفی کارگران کشور، دربارۀ مشکالت اداری و 
مالی انجمن ها صحبت شد. طبق صحبت های ایشان، 
این کانون مسئولیِت حمایتی از انجمن های کارگری 
را به عهده دارد و به امور انجمن ها رسیدگی می کند. 
با توجه به این که بیشتِر توجه این کانون بر انجمن های 
کارگری غیرفرهنگ و هنر و رسانه بوده است، در این 
جلسه دربارۀ موضوع کشوری شدن انجمن های حوزۀ 
وزارت  با  انجمن ها  این  تنگاتنگ  ارتباط  و  فرهنگ 
مالیاتی  و  مالی  به مشکالت  و  فرهنگ صحبت شد 
این انجمن ها اشاره شد. در پایان این نشست مقرر شد 
مشکالت اساسی انجمن طی نامه ای به ایشان ابالغ 

شود تا در سطوح باالتر آن را مطرح کنند.
در این نشست خانم مقدسی، آقای قنواتی و آقای رسولی 

به نمایندگی از هیئت مدیره حضور داشتند.

دیدار با رئیس کانون عالی انجمن صنفی 
کارگران کشور

چند ماهی است که خبرنامه را برای ناشران و برخی 
سازمان های فرهنگی نیز می فرستیم و امید داریم تا آنجا 
پیش برویم که این نشریه مرجعی بشود برای ناشران و 

ویراستاران. 
دستاِن همراِه شما ویراستاران را به گرمی می فشاریم 

و منتظر پیشنهادهای راهگشایتان هستیم.
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من مسئول گلم هستم*

جواد رسولی

و  انتشاراتی  مؤسسات  فراوانی  و  گسترش  با 
مطبوعاتی خصوصی و غیرخصوصی، در چند دهۀ 
اخیر، جایگاه حرفۀ ویراستاری شاخص تر شده است. 
مفهوم  به  ویراستاری،  شغل  رسمی  سابقۀ  و  قدمت 
امروزین آن، و حضور نسلی که با همین عنواِن شغلی 
در سازمان یا مؤسسه ای استخدام شده اند و از این راه 
کسب معیشت می کنند، گویای ریشه دار بودن و تثبیت 
تخصص،  از  آمیخته ای  که  شغلی  است،  شغل  این 

ذوق ادبی، زبانی و توانایی های دیگر است.
فارغ از سطح توان و میزان برخورداری افرادی که 
با عنوان ویراستار در بنگاه های انتشاراتی و مطبوعاتی 
و دیگر رسانه هاِی متن محور و یا به طور آزاد و مستقل 
مشغول به کارند، مشارکت در تشکیل انجمنی صنفی 
و تجمیع فعالیت های حرفه ای در قالب شخصیتی 
حقوقی و سندیکایی ضرورت اجتناب ناپذیری است 
که باید مطمح نظر شاغالن این حرفه قرارگیرد؛ زیرا 
لی صنفی، 

ّ
صاحبان هیچ حرفه ای، بدون داشتن تشک

نمی توانند تغییراتی مثبت در حرفۀ خود پدید آورند 
فردی  و  صنفی  منافع  از  و  بخشند  ارتقا  را  آن  و 

برخوردار گردند. 
اکنون که انجمن ویراستاران به همت مؤسسان 
و اعضایی که گرد هم آمده اند پاگرفته، بایسته ترین 
کار آن است که هر کدام از اعضای این خانوادۀ 
از  و  بدانند  آن  حیات  در  دخیل  را  خود  حرفه ای 
زیرا  نکشند؛  کنار  صنفی  فعالیت های  میدان 
اعضا  تک تک  یاری  با  فقط  نوَرس  لستان 

ُ
گ این 

ایشان  می بالد  توجه  پرتِو  در  و  می گردد  آبیاری 
عنوان  با  محدود  نفر  چند  با  فقط  نه  می روید،  و 
اعضای هیئت مدیره. نیکوترین اندیشه این است: 
هر عضو خود را مسئول گلی بداند که با سعی او 

کاشته شده است. 

* وام  از شازده کوچولو

جواد رسولی  |  رئیس کمیسیون 

امور  کمیسیون  فعالیت  مهم ترین  حاضر،  حال  در 
صنفی و حقوقی مشاوره دادن به اعضا و حل مشکالت 
آن هاست. چنانچه درخواست مشاوره دارید، به شمارۀ 
09925991761 در واتسپ پیام بدهید یا درخواست 
 anjoman.virastar@gmail.com خود را به رایانامۀ

ارسال کنید. 
رسیدگی به امور مربوط به بیمۀ ویراستاران و دیگر 
منافع صنفی نیز از موضوعات مهمی است که به پیگیری 
مداوم نیاز دارد؛ ازاین رو، اعضایی که مایل اند داوطلبانه 
در کمیسیون امور صنفی و حقوقی فعالیت کنند و فرصت 
راه های  ازطریق  را  خود  آمادگی  می توانند  دارند  کافی 
ارتباطی انجمن اعالم کنند. امیدواریم با همراهی شما 

حقوق و منافع صنفی ویراستاران محقق شود.

چهاردهمین جلسۀ تعیین تعرفۀ قیمت ویرایش در 
25 مهرماه برگزار شد. طی این پانزده جلسه مباحث 
به  با هم فکری اعضای کارگروه  و  مهمی مطرح شد 
نتایج خوبی رسیدیم. در چهار جلسۀ ماه مهر، جزئیات 
و کلیات مسئولیت ویراستاران را نهایی کردیم و برای 
 جامع و مانع تعیین کردیم. 

ً
هر ویرایش تعریفی نسبتا

برخی  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  کارشناسی ها،  در 
دقیقی  و  مشخص  تعریف  مسئولیت ها  و  عناوین 
آن ها  برای  نیز  تعاریفی  و  توضیحات  باید  و  ندارند 
شاخصه های  تعیین  نخست  ویراست  کنیم.  تعیین 
هر ویرایش و میزان مسئولیت ها را به پایان رساندیم 
و برای متغیرهایی که در قیمت ویرایش تأثیرگذارند 
مشخصاتی را تعریف کردیم. تصور نمی کردیم کاری 
که ذیل عنوان کلی »ویرایش« مطرح می شود می تواند 
این اندازه جزئیات داشته باشد، زیرا به نظرمان بدیهی 
از اصالح رسم الخط  را،  کارها  این  که همۀ  می آمد 
گرفته تا مطابقت کلمه به کلمۀ متن ترجمه ای با متن 
اصلی یا بازنویسی، ویرایش بدانیم. در این کارگروه 
تعیین کردیم که هر ویرایش شامل چه میزان مسئولیت 
از  یک  هر  در  ویراستار  کار  حدودوثغور  و  است 
ویرایش ها چقدر است و اگر از این حدود بیشتر بشود 
چطور باید برای افزایش میزان کارها قیمت تعیین کرد. 
ساعت ها بحث برای رسیدن به نقطۀ مشترک گاهی 
همکاران گروه را خسته می کرد، اما همگی باور داریم 
که این کار باید بادقت انجام شود و هر نتیجه ای که 
اعالم می شود پشتوانۀ فکری داشته باشد. بخش های 
دیگری از کار باقی مانده که در دستور کار ماه آبان قرار 
گرفته است. ویراست اول تعیین قیمت ها را در برنامۀ 
اکسل طراحی کرده ایم که در حال آزمون و خطاست. 
قرار است از تعدادی سرویراستار و ناشر نیز مشورت 
بگیریم و تعرفه هایشان را ثبت کنیم تا وجوه دیگر کار را 
نیز دیده باشیم. داشتن قیمت های رایج در نشر و آنچه 
میان ناشران و ویراستاران ردوبدل می شود به این کارگروه 
کمک می کند تا جزئیات کار را بهتر ببیند. پس، اگر 
واتَسپ  در  را  تعرفه هایتان  هستید  ویراستار  یا  ناشر 

برایمان بفرستید. )09391202768 لیال اثناعشری(

اعضا  سخن  است  آماده  انجمن  عمومی  روابط 
را بشنود؛ اگر به مشاورۀ حقوقی و صنفی نیاز دارند 
ارجاع  حقوقی  و  صنفی  امور  کمیسیون  به  را  آن ها 
می دهد؛ اگر می خواهند مهارت هایشان را ارتقا دهند 
راهنمایی شان می کند؛ اگر مایل اند با نظام دستیاری 
امور  کمیسیون  در  بخشند،  بهبود  را  خود  ویرایش 
ویرایشی از آنان یاری گرفته می شود؛ اگر هم در پی 
کارند، فرصت های شغلی پیشنهادشده به انجمن به 
آنان اعالم می شود. در ماه گذشته به چند ویراستار 
درخواست  دو  دادیم،  مشاوره  مهارت افزایی  برای 
کارورزی و مهارت افزایی را پذیرفتیم و چندین آگهی 
درخواست استخدام ویراستار ثابت و دورکار را در 

گروه اعضا اطالع رسانی کردیم. 
برای ارتباط یا همکاری با هر یک از کمیسیون های 
انجمن با ما تماس بگیرید.خوشحال می شویم صدای 

شما را بشنویم یا پیام شما را ببینیم.

کمیسیون امور صنفی و حقوقیسرمقاله نرخ نامۀ انواع ویرایش

روابط عمومی

 دوره ها و کارگاه های 
در حال برگزاری و جدید

کارگاه ویرایش رایانه ای ایندیزاین و اینکپی |  
مدرس: علیرضا نیکزاد

| مدرس:  ترجمه  ویرایش  و  ترجمه  کارگاه 
مهشید نونهالی

جواد   مدرس:   | کتاب  تولید  فرایند  کارگاه 
رسولی
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شعبۀ تهران مؤسسۀ انتشاراتی فرانکلین  در 1333 به همت همایون  صنعتی زاده تأسیس شد. این مؤسسه 
در طول چند دهه به مجموعه ای از مراکز و مؤسسات فرهنگی با چندین طرح تألیف و ترجمه بدل شد و 
بخش وسیعی از نشر ایران و خارج از ایران را متمرکز کرد. برآن شدیم تا در نموداری کوچک به معرفی این 
 اطالعات 

ً
مؤسسه و انشعابات آن بپردازیم تا در یک نگاه بتوانیم وسعت تالش های آن روزها را ببینیم. مسلما

بیشتری هست که باید در این نمودار درج شود و قصد داریم در ویراست های بعدی اطالعات آن را کامل تر 
کنیم و مراکز اقماری این مؤسسه را نیز در نمودار درج کنیم. 

اطالعات کنونی برگرفته از منابع معتبر نشرپژوهی*  و نیز مکتوباتی است که از همکاران انتشارات علمی 
و فرهنگی دریافت کردیم که از آنان قدردانی می کنیم.

4

مؤسسۀ انتشـاراتی فرانکلیـن
تأسیس: 1333

شرکت سهامی افست

1336

 در حال فعالیت

 این مؤسسه در حدود 21 سال در حال فعالیت
(تا 1354)، نزدیک به 1000

 عنوان کتاب و در مجموع
ا5 میلیون نسخه به چاپ رساند

 این شرکت در سال 1347به
 سهامی خاص و سپس در سال

1355 به سهامی عام تغییر یافت

 این شرکت پس از 9 سال
 از فرانکلین مستقل شد و با

 عنوان شرکت سهامی انتفاعی
 ثبت (1348) به انتشارات

امیرکبیر فروخته شد | 1355
 کناره گیری همایون صنعتی زاده و واگذاری
مدیریت فرانکلین به اصغر مهاجر |   1347

استقالل حقوقی از مؤسسۀ نیویورک
1354

 انحالل رسمی  مؤسسۀ انتشارات فرانکلین
 و انتقال تمام اموال و تعهدها به مؤسسۀ

آموزشی نومرز |   1356
 پس از انقالب نام مؤسسۀ نومرز به
 سازمان انتشارات و آموزش انقالب

اسالمی تغییر کرد  |  1357

 با تأسیس انتشارات علمی و فرهنگی،
 میراث مؤسسۀ فرانکلین به این انتشارات

واگذار شد | 1379

 تأسیس سه شرکت وابسته به شرکت
 انتشارات علمی و فرهنگی: «شرکت

 کتاب گستر»، «شرکت کتیبه» و «شرکت
فرهنگ فیلم (تهران)»ا | | 1380

دایرةالمعارف فارسی
 به سرپرستی غالمحسین مصاحب

آغاز کار:1334

 آغاز طبع و نشر کتاب های درسی 5 ساله
1338

تأسیس و انتشار پیک دانش آموز و معلم
1343

 تأسیس مرکز تولید انتشارات آموزشی
دانشگاه آزاد  | 1354

تأسیس سازمان آموزشی نومرز | 1355

تأسیس و انتشار پیک نوآموز  |  1345

تأسیس و انتشار پیک  خانواده  | 1346

تأسیس و انتشار پیک جوانان |  1348

آغاز انتشار مجلۀ پیام یونسکو |  1348

تأسیس و انتشار پیک نوجوانان|  1350

تأسیس و انتشار کتاب های پیک | 1353

انتشار دفتر اول مجلۀ کتاب امروز|  1350

تأسیس مرکز تکنولوژی آموزشی|  1351

 تأسیس سازمان کتاب های درسی و
واگذاری آن به سازمان آموزش و پرورش

1346
 تأسیس  و انتشار پیک کودک و انتشار

ماهنامۀ آموزش و پرورش
1347

تاریخ تمدن ویل و آریل دورانت

انتشار جلد اول 1346

با  ترجمۀ گروهی از مترجمان
انتشار جلد اول: 1337

مجموعه های مرجع
 همکاری با وزارت آموزش و

پرورش و مبارزه با بی سوادی

 شرکت سهامی
کاغذسازی پارس

تأسیس 1346
سازمان

 کتاب های جیبــی
تأسیس 1339

 فرهنگنامه (دانشنامۀ ایران و جهان
 برای کودکان و نوجوانان

در 18جلد)ا

* فصلنامۀ کتاب امروز، شمارۀ 3، بهار 1400.
* تاریخ و تحول نشر: درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران، عبدالحسین آذرنگ، خانه کتاب، 1395.
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پژوهش

نرم افزارهای کتاب خوان؛ مشکالت و آسیب ها
محدودیت نرم افزارها و ابزارها )بخش پایانی(

الهه سوداچی

شد،  اشاره  پیشین  یادداشت های  در  که  همان طور 
مرورنویسی در نرم افزارهای کتاب خوان با مشکالتی، 
نظیر محدودیت فضای مجازی و ناآگاهی تولیدکنندۀ 
محتوا یا شتاب زدگی در تولید محتوا، مواجه است. در 
این شماره و در آخرین شماره از این سری یادداشت ها به 

»محدودیت  نرم افزارها و ابزارها« می پردازیم.
مهم ترین مشکل شاید این باشد که پیش فرض های 
صفحه کلید تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت و رایانه برای 
ویژگی های  آن ها  در  و  نیست  مناسب  فارسی  نوشتار 
زبان فارسی و نیازمندی های کاربران فارسی زبان در نظر 
گرفته نشده است. ریشۀ این مشکل را می توان در ساختار 
نرم افزارهای فارسی ساز، میزان آگاهی زبانِی مهندسان 
رایانه و واردکنندگان و فروشندگان آن جست وجو کرد. 
دشواری های حروف نگاری فارسی در صفحه کلیدهای 
فعلی سبب شده است کاربران عطای رسم الخط صحیح 
را به لقایش ببخشند. تعدادی از این دشواری ها را در 

ادامه می آوریم.

الف( نگارش اعداد  
اعداد در صفحه کلیدها انگلیسی تعریف شده است و 
کاربران هنگام جست وجو در وبگاه ها اعداد را انگلیسی 
می نویسند. ازاین رو، کتاب خوان های الکترونیک برای 
ارتقای جایگاهشان در صفحات وب اعداد را به صورت 
انگلیسی می نویسند. عالوه بر آن، همین مشکل سبب 
می شود اعداد در محتوای کتاب خوان ها یکدست نباشند 
و به اشکال مختلطی همچون فارسی و انگلیسی یا عدد 
و حروف )شمارشی و ترتیبی( نوشته شوند. در نتیجۀ 
 تاریخ تولد و وفات، نیز 

ً
این نایکدستی، تاریخ ها، مثال

نظام مند ثبت نمی شوند و همین نایکدستی در منوها و 
جدول های نر م افزار کتاب خوان دیده می شود.

از شناخته شده ترین نویسندگان معاصر  »ایشی گورو یکی 

انگلستان است و در سال 1986 برای کتاب »هنرمندی از 

جهان شناور« برنده ی جایزه ی »وایت برد« و در سال 1989 

برای کتاب »بازمانده ی روز« برنده ی جایزه ی »بوکر« شد. 

هرگز رهایم نکن نیز نامزد جایزه ی »بوکر« شد. ایشی گورو 

در سال 2017 جایزه ی نوبل ادبیات را دریافت کرد.«

ب(  نیم فاصله 
نیم فاصله در صفحه کلیدهای معمولی تعریف نشده 
و برای استفاده از آن باید صفحه کلید مجزایی نصب 
کرد یا از کلید های ترکیبی استفاده کرد. کاربران فارسی 
البته به  زبان، به علت ناآگاهی از اهمیت نیم فاصله و 
علت دشواری درج آن در متن، از آن استفاده نمی کنند؛ 

هومن عباسپور

امانت در متِن مترجم یا مؤلف و بازگونکردن خطاها، 
از  یکی  نباشد،  ویراستاران  اخالقی  اصل  اولین  اگر 
اولین های وظایف ویراستاری است. خیلی سال پیش 
ترجمه داشت  در  ویراستار جوان که خود دستی  یک 
کتاب یک فرد صاحب نام عرصۀ علوم انسانی را ویرایش 
کرده بود. ما با هر دوی آن ها رفت وآمد داشتیم و هر بار 
یکی از آن دو بنا می گذاشت به بدگویی از کار آن دیگری 
و ما هر بار می دیدیم که آبروی یکی از آن دو دوست از 
 هر دو در استدالل هایشان مقداری 

ً
دست می رود. ظاهرا

حق داشتند ولی آیا ما هم مجبور بودیم ریختن آبروی 
آیا امانت داری و سکوت دربارۀ  ببینیم؟  دوستانمان را 
خطاهای حتی محرز صاحب اثر یکی از اولین وظایف 
که  هست  تضمینی  چه  وانگهی،  نیست؟  ویراستاران 
همان ویراستار در نوشته ها و ترجمه ها و ویراسته های 
از کجا معلوم که  خود مرتکب هیچ اشتباهی نشود؟ 
ویراستار  کار  در  را  خطاها  همین  شبیِه  سرویراستار 
نوویراستاران عزیز  از  به همین سبب است که  نبیند؟ 
خواهش می کنم که امانت داری را رعایت کنند؛ زیرا 
در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و با 
ل داستاِن پیر و خشت، روزی را 

َ
کمال شرمساری، به َمث

می بینم که در این ُملک ویراستاران خطاهای همدیگر 
را در فضاهای مجازی به روی همدیگر می آورند. ولی 
پیش از این که کار به آن جا برسد، تصمیم گرفتم خودم 
ـ بی اسم  گاهی خطاهای دوستان ویراستارم را بنویسمـ 
و بی نشانی ــ تا درسی باشد که برخی از نوویراستاران 
خدانکرده حق خود ندانند که خطاهای دیگران را جار 
امانت داری فقط  نیز برخی دیگر خیال نکنند  بزنند و 
پِس  از  که  ندارد  وجود  سرویراستاری  و  است  حرف 
غائله با چراغ بیاید و خطاهای همه را ببیند. چه خوب 
است ما ویراستاران خود پرچم دار نقد از خویش باشیم و 
مشکالت خود را به چشم آموختن ببینیم. از شماره های 
بعد، گاهی نمونه هایی از ناویرایش ها را، بی نام و نشانی، 

برای شما خواهم نوشت. 

به هم در  یا چسبیده  فاصلۀ کامل  با  بنابراین، کلمات 
جست وجوی گوگل سریع تر یافته می شوند.

ج( »ة«
نویسۀ »ة« که فقط در کلمات و ترکیب های عربی به 
کار می رود، از دیگر مواردی است که در صفحه کلیدهای 
فارسی تعریف نشده و دشواری هایی در نگارش کلماتی 

چون جامعةالزهرا و دایرة المعارف پدید آورده است. 
برای  افزونه هایی  حاضر  حال  در  نماند،  ناگفته 
صفحه کلیدهای تلفن، تبلت، رایانه  و لپ تاپ طراحی 
و اجرا شده است که تاحدودی مشکالت مذکور را حل 
کرده، اما ازسویی برای عموم شناخته شده نیست و از سویی 

دیگر گاهی دست یابی به آن ها و نصبشان دشوار است.

چند پیشنهاد برای حل این مشکل
1( معرفِی بیشتِر صفحه کلیدهای جدید فارسی، که 

امکانات کاملی دارند، به عموم مردم؛
2( تهیۀ راهنمای ویدیویی برای آگاهی مخاطبان از 
امکانات صفحه کلیدهای فارسی و انتشار آن در رسانه ها؛ 
و  فارسی  صفحه کلیدهای  کردن  قابل دسترس   )3

آسان کردن نصب آن ها؛
4( بررسی مشکالت صفحه کلیدهای طراحی شده 
و  ایرادها  رفع  برای  آن ها  برنامه نویسان  با  گفت وگو  و 

دشواری های کاربردشان.
پیشنهاد  دیگری  راه حل  عزیز  ویراستار  شما  اگر 
می کنید یا مشکالتی از این دست دارید، ازطریق راه های 

ارتباطی انجمن، برای ما بفرستید.  
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موفقیت اعضا

یک سوزن به خودمان

جلسۀ نقد و بررسی کتاب های بهروز صفرزاده در 
پنجشنبه صبح های بخارا، 29 مهر 1400، برگزار شد.

عمارت هلندی، اثر آن پچت، ترجمۀ الهام جمالی 
پویا )هیرمند، 1400( منتشر شد.

به این عزیزان صمیمانه تبریک می گوییم و برایشان 
موفقیت روزافزون آرزو می کنیم.

چه بخوانیم


