
فشردۀ الیحۀ برگ آرایی و چاپ آثار از طریق انتشارات "شاهمامه"، جوالی 2019، هالند
- انتشارات »شاهاممه«، یک نهاد مستقل و آزاد است و مسؤولیت محتوای مطرح شده در آثار را به عهده منیگیرد.

- مسؤولیت نگه داری محرمیت آثار ارسال شده برای چاپ به دوش انتشارات شاهاممه است.

- معامالت پولی انتشارات شاهمامه مربوط بنگاه »تصویر« و شمارهء بانکی این کمپنی ) Account Title: Tasweer IBAN: NL44INGB0005678287(  میشود.

- »شاهاممه« ازهمکاری در نرش آثاری که در دفاع از ناقضین حقوق برش و جنایتکاران جنگی در افغانستان، است، ابا میورزد.

- در صورتی که کاستی های چشمگیر در منت وجود داشته باشد، »شاهاممه« پیشنهاد میکند تا کتاب از دید صاحبنظری بررسی شود 

تا ارزش چاپ را پیدا کند و تائیدنامه یی همراه داشته باشد.

- مدت زمان پروسۀ کار برگ آرایی از قبل تعیین میشود.

- »شاهاممه«  امکانات همکاری چاپ آثار به هر زبان را دارد.

- »شاهاممه«  مسؤولیت رسمایه گذاری بر اثر و فروش آن را به عهده منیگیرد ولی برای حامیت مادی خویش پیشنهاد میکند در 

صورتی که اثر به تیراژ 100 جلد و یا بیشرت از آن به چاپ برسد، حق فروش 10 جلد آن را داشته باشد.

پروسۀ کار تخنیکی:

- »شاهاممه«/ »تصویر« کتابهای تایپ شده و دستنویس )تایپ ناشده( را رصف سکن شده و دیجیتال میپذیرد.

- اسناد ارزشمند برای داخل کتاب مثل عکس و غیره باید به شکل دیجیتال در فارمت های JPEG, PDF و یا PSD  با کیفیت حد 

اقل pi/300 ارسال شود.

- »شاهاممه« مسؤولیت حق چاپ و یا کاپی رایت عکس و طرح های استفاده شده در کتاب را به عهده منیگیرد.

- منت تایپ شده باید عاری از هر نوع فارمت های ویرایشی مثل فاصله های اضافی، وسط ساخنت عنوان و غیره باشد در غیر آن 

مطابق الیحٔه کاری بنگاه »تصویر« معامله میشود.

- متقاضی در جریان پیشنهاد اجرای کار به »شاهاممه« باید متام فرمایشها و جزئیات کار را دقیقاً توضیح کند تا بتوانیم کار را برابر 

به سلیقه و خواست مراجعه کننده انجام دهیم.

- اثر باید قبل از تسلیم دهی به »شاهاممه« کامالً از نظر نویسنده و یا شخص مسؤول چاپ )متقاضی( بررسی شود چون اصالحات  

بعد از برگ آرایی وقت بیشرت را می گیرد.

- از این که کار صفحه آرایی در وریانت فارسی برنامۀ In-Design صورت میگیرد، مشرتی تا زمانی که این برنامه را نداشته باشد، 

بعد از تسلیم دهی کتاب روی آن کار منیتواند کرد لذا تأکید میشود تا کتاب از قبل اصالح شده باشد و در غیر آن مطابق نرخنامهء 

»تصویر« معامله میشود.

- کتاب بعد از ویرایش صفحات تا پنج بار برای بررسی و بازنگری به شکل پی. دی. اف. ارسال میشود تا کاستی های موجوده اصالح 

شوند.

- در صورتی که پروف چاپ شده الزامی باشد، مصارف آن قابل درخواست است.

 - بعد از تائیدی پروف آخر که کتاب به هامن وریانت به چاپ میرسد، »شاهاممه« مسؤولیت اشتباهات منت و ویرایش اثر را به 

عهده منیگیرد. لذا دقت بیشرت نویسنده در بررسی کتاب از هر نگاه رضوری است.

- بنا به قوانین نرشات چاپی در جهان، آرشیف »شاهاممه« حق حفظ فایل تهیه شده برای چاپ اثر )کتاب، جریده و مجله...( را 

داشته و در صورت خواهش چاپ دوباره توسط صاحب امتیاز، حق چاپ دوباره را نیز »شاهاممه« دارد و مواد تهیه شده برای 

چاپ در آرشیف »شاهاممه« محفوظ میامند، ولی در صورت تفاهم قبلی »شاهاممه« حارض به ارایۀ فایل نهایی اثر جهت  چاپ 

به چاپخانۀ مورد نظر نویسنده/صاحب امتیاز میباشد.

- از این که بازار کتاب زبانهای فارسی و پشتو در میان افغانهای غرب بیرنگ است، پیشنهاد میشود که اثر به تیراژ 100  الی200 

جلد برای اروپا در داخل اروپا و در قاره های دیگر به تعداد رضورت در هامنجا چاپ شود تا از هزینۀ گزاف پست 

خودداری شود.

- در صورت توافق نویسنده/صاحب امتیاز ، وریانت پی. دی. اف اثر جهت دسرتسی خواننده گان با حفظ امتیاز نرش از جانب 

»شاهاممه«  در صفحۀ انرتنتی این نهاد و تارمنای فراسو farasu.net گذاشته میشود.
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