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وب سایت و فروشگاه اینترنتی خانه روشنا:

کلیه حقوق چاپ و نشر این اثر محفوظ و مخصوص ناشر است. به موجب قانون حمایت از حقوق 
مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 
مصوب 1350، کلیه حقوق این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ است. هرکس تمام یا قسمتی از این 
کتاب را بدون اجازه مکتوب ناشر، نشر، پخش و عرضه کند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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مقدمه نویسنده

بنیاد مفاهیم به کار رفته در این کتاب، برداشت مستقیم 

بنده از مفاهیم و پیام های شکست ناپذیر قرآنی است.

تا  بخوانید  آنقدر  بخوانید.  بارها  و  بارها  را  کتاب  این 

زمزمه دائمی ذهنتان شود.

امیدوارم با هر بار خواندن این کتاب حالتان بهتر شود 

خوب  حال  ایجاد  از  فراتر  بسیار  کتاب  این  از  هدف  اما 

برای شماست.

می شود  بهتر  حالتان  بخوانید،  فقط  را  کتاب  این  اگر 

معجزات  کنید،  عمل  آن  به  و  بخوانید  اگر  و 

شما  زندگی  و  می کنید  تجربه  را  خارق العاده ای 

حیرت آور و جادویی می شود. نه به این دلیل نگارنده 

کتاب هستم، به دلیل این که بنیاد این کتاب مفاهیم و 

پیام های شکست ناپذیر قرآنی است.

رامین تابان

 زمستان 1397
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بهترین شیوه استفاده از این کتاب:

 هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب

 هر شب درست لحظه ای پیش از خواب

 هر زمانی که خواندن آن به شما کمک می کند

مدت زمان تقریبی برای خواندن کامل این کتاب: 7 دقیقه



روش اول - خرید حضوری: جهت خرید حضوری هر یک از کتاب ها و محصوالت نرم افزاری 

این مجموعه می توانید در ساعات اداری به دفتر مجموعه به آدرس: تهران - خ مطهری - 
بین سهروردی و شریعتی - خ وزوائی - کوچه بخشایش - پالک 2 - واحد 1 مراجعه نمایید.

روش دوم – خرید از راه دور )از طریق تماس تلفنی، دورنگار یا ایمیل(: خرید از راه دور،  روشی 

برای تمامی افرادی است که در دنیای سریع و شلوغ امروز به دلیل مشغله کاری یا به دلیل دوری 
راه، امکان مراجعه حضوری به مجموعه را ندارند. خرید از راه دور، روشی سریع و مطمئن برای 
است  کافی  روش  این  به  خرید  و  سفارش  ثبت  برای  است.  زمان  در  بیشتر  هرچه  صرفه جویی 
مراحل زیر را دنبال کنید. به این ترتیب، سفارش شما حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت 
از طریق پست سفارشی برای شما ارسال خواهد شد. مشتریان تهرانی می توانند سفارش های 
خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار 

خواهد بود و می بایست به صورت تلفنی، از طریق ایمیل یا دورنگار توسط مشتری اعالم شود:
واریز  مجموعه  حساب   شماره  به  درخواستی  نسخه  تعداد  با  متناسب  را  جلد  پشت  مبلغ   .1
دفتر  با  اداری  ساعات  در  می توانید  وجه  واریز  جهت  حساب  شماره  دریافت  جهت  نمایید. 
مجموعه تماس گرفته و یا هم اکنون با ارسال واژه حساب یا hesab به سامانه پیامک مجموعه 

به شماره 100066422122 شماره حساب مجموعه را از طریق پیامک دریافت نمایید.
آدرس دقیق با کد  2. به منظور تایید و ارسال سفارش، رسید بانکی مربوطه را به همراه 
info@ ایمیل  آدرس  یا   02188446381 دورنگار  به  دریافت کننده  نام  و  رقمی  ده  پستی 

roshanapub.ir ارسال نمایید.

روش سوم – خرید آنالین از طریق فروشگاه اینترنتی مجموعه:  برای خرید آنالین هر یک از 

کتاب ها و محصوالت مجموعه می توانید با مراجعه به وب سایت فروشگاه اینترنتی مجموعه 
آنالین  سفارش های  تمامی  دهید.  انجام  را  خود  خرید   www.roshanapub.ir  آدرس به 
حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال می شود. 
این  در  که  نمایند  دریافت  نیز  پیک  طریق  از  را  خود  سفارش های  می توانند  تهرانی  مشتریان 
صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار خواهد بود و می بایست در بخش توضیحات به 

همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود.

روش هــای بــه  روشنا  خانه  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب ها   خرید 
زیــر امکــان پذیــر اسـت:


