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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  "گذرگاه"زيز ـعارف ع  
  "انتشارات باميان"      

  ٢٠٠٩ می ١٧        
  

    
  
  

  تيخدمات طباعـ
  

  : در هر آجائي ازين دنيا آه قرار داريد! طنهموگرانقدر نويسندگان، شعراء و دانشمندان 
  !سالم و تمنيات نيك تقديم شما باد

 سال ميگذرد، تا حال توانسته است آه ١٧آه از عمر آن درست ــ " انتشارات باميان " ــانجمن فرهنگ افغانستان
، سياسي و فرهنگي بيش از چهل عنوان آتاب را به زبان هاي دري، آلماني و فرانسوي با مطالب ادبي، تاريخي

  .افغانستان وطن عزيز ما ، نشر نموده و بدسترس هموطنان عزيز قرار بدهد
تجارب و امكانات نشراتي ما با تجهيزات مدرن طباعتي آامپيوتري و ديژيتال مكمل تر و بهتر در خدمت شما 

  .هموطنان عزيز قرار دارد
 .قيمت مناسب و آيفيت ستندرد اروپانوشتن آتاب هاي شما در آامپيوتر، صفحه بستي، و چاپ به  -
  پنجاه، الي يك هزار جلد -
 نوشتن و ترتيب و تنظيم مقاالت شما براي نشر در سايت هائي انترنيتي دلخواه شما -
  

  : مثال طبع آتاب
  " :انتشارات باميان"مراحل چاپ آتاب توسط انجمن فرهنگ افغانستان 

  :تايپ و صفحه بستي آتاب: مرحلۀ اول
 آتاب شما در آامپيوتر تايپ شده و دوباره به شما ارسال ميگردد تا از نگاه اغالط تايپي از نظر شما مسودۀ -

 .گذشته، بعد ازاصالح، صفحه بستي شده و پشتي آن ديزاين و آمادۀ چاپ ميگردد
 .است) پنج يورو(حق الزحمۀ ما تا اين مرحله في صفحه  -

 :مرحله دوم طبع آتاب
نه به شما ارسال خواهد شد، در صورت تائيد شما، يك جلد آنرا با اضافه نمودن جملۀ        دوجلد آتاب نمو

 .  امضاء نموده و براي طبع، دوباره به ما مي فرستيد»درست است چاپ گردد«
  :مصرف طبع آتاب طور مثال

   سانتي متر١٤٫٥/٢٠٫٥        : اندازۀ آتاب
   عدد عكس رنگه در متن آتاب، دو يا سه  گرامه٨٠                سفيد    :آاغذ
   گرام  با يك عدد عكس رنگۀ نويسنده٢٥٠        :پشتي

   صفحه١٠٠        :تعداد صفحه
   جلد١٠٠        :تعداد طبع

   يورو٣٠٠    مجموع    يورو٣قيمت في جلد 
  .پشتي رنگه عليحده سنجش مي گردد
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  "گذرگاه"عارف عزيز : خدمت گزار شما
  
  
  : ماتماس با
  

  فغانستانانجمن فرهنگ ا
  انتشارات باميان

Association de la culture afghane 
Les editions-Bamiyan 
١٨, rue Rhin et Danube 
٨٧٢٨٠ Limoges – France 

Tel : ٠١ ٩٦ ٣٥ ٥٥ ٥(٠)٣٣ ٠٠ 
:  Emailfr.free@cultureafghane 
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