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نخستین مدرسه هنری صنعت
پی نما ،آغاز به کار کرد

نخستینمدرسههنریصنعتپینما،آغازبهکارکرد.درمراسمگشایشاینمدرسهکهبههمتروزنامهخراسانوباهمکاریموسسهملی
بازیسازیدر«باغزیبا»آغازبهکارکرد،نخستینکمبودیکهدراینزمینهوجوددارد،نبودطراحونویسندهپینمابرایتبدیلاینهنربهیک
صنعتفرهنگیاستوبههمیندلیلباکمکومشارکت موسسهملیبازیسازی ،اینمدرسهتشکیلشدهاست.

پی نماهای خراسان؛ از رستم و سورنا تا سرداران دفاع مقدس
در پی نماهای مستند تاریخی چون روایت و گفت و گوها
با تصویرهای سینمایی وار همراه است ،شاید جذابیت آن
بیشترازداستانهایمستندبیتصویرباشدکهباایننگرش
با پی نماهای مستند تاریخی می توان به تاریخ و فرهنگ
بومیاثرگذارترپرداختونوجوانانامروزراکهذهنشاناز
قهرمانانجناییوداستانهایتخیلیمحضانباشتهشده
وهیجانکاذبایجادمیکندباتاریخوفرهنگاصیلبومی
آشناکرد.بااینرویکرد،گردآورندگاندرمجموعهسرداران
نامیایرانگامپیشنهادندتاگوشهایازتاریخایرانرابازگو
کنندودرآغازکارسردارانایرانیراکهدرتاریخاثرگذاربودند
بشناسانند.مجموعهسرداراننامیایرانکهچهارجلدازآن
به زودی منتشر می شود ،دربرگیرنده گوشه ای از زندگی
چهارسردارایرانیاستکهدربرخوردبابیگانگانشجاعت
وشهامتخودرابهنمایشگذاشتهبودند.
▪ ▪شرح مختصر کتاب ها:

آری��وب��رزن ،دالور پ���ارس ،ای��ن کتاب ش��رح جنگ و
لشکرکشی اسکندر مقدونی به ایران است .آریوبرزن که از
سرداران بزرگ و میهن پرست بود در نبرد نهایی با اسکندر
دربرابراوایستادگیمیکند.دراینکتاببابخشیازجنگ
هایاسکندرباایرانیانپیشازنبردنهاییآشناخواهیدشد.
* سورنا ،سردار خستگی ناپذیر ،شرح جنگ سردار
بزرگ پارت با مهرداد از پادشاهان پارتی که به دشمن
ایران ،رومی ها پناه برده بود .پس از آن درباره جنگ سورنا
با کراسوس س��ردار روم��ی و چگونگی پیروزی بر او آگاه
خواهید شد.
* بهرام چوبین ،دالوری از سرزمین ری ،نام بهرام
چوبینبرایایرانیاننامیآشناست.اودرزمانیمیزیست
کهشاهیبیکفایتبرایرانحکومتمیکردواطرافیانش
بر او بسیار تاثیرگذار بودند .بهرام که از سرداران بزرگ و
شجاع روزگار ساسانیان بود ،اندیشه هایی در سر داشت.
وی پس از جنگ با سابه ،خاقان ترک و پیروزی بر او مورد
حسد قرار می گیرد و از شاه ایران ناسپاسی می بیند و بر او
می شورد .کشمکش هایی میان او و پرویز که خود را پس از
پدرش شاه می دانست در می گیرد تا سرانجام. ...
* طاهر ذوالیمینین ،سرداری با دو شمشیر ،این کتاب
به شرح چگونگی برآمدن طاهر و پیروزی او بر امین ،پسر

هارونالرشیدمیپردازدوعالوهبرشرحدرگیریهاباسپاه
خلیفۀ عباسی با منش و خوی طاهر نیز آشنا خواهید شد.
انتشارات موسسه فرهنگی هنری خراسان این مجموعه
چهار جلدی را به زودی منتشر خواهد کرد .همچنین این
انتشارات قب ً
ال نیز شش کتاب پی نما با موضوع شاهنامه با
نام های رستم در هفت خان 2،1و 3و زال و سیمرغ و زال و
رودابه چاپ کرده است که خالصۀ آن به شرح زیر است:
*رستم:1کیکاووسبهمناسبتتاجگذاریاشجشنیبزرگ
ترتیب داده است .در این میان خواننده ای از او اجازه اجرای
برنامهمیخواهد.کیکاووسرخصتمیدهدوزنترانهایدر
وصفسرزمینشمازندرانمیخواند.پادشاهجوانتصمیم
میگیردتابهمازندرانهجومببردوآنجاراتصرفکنداما...
* رستم  : 2رستم برای رسیدن به مازندران راه میانبری را
انتخابکردهکهپرازشیاطینوخطراتپنهاناست.شیری
قصد می کند به او و اسب وفادارش رخش حمله کند .بعد
از آن رخش و رستم دوباره به تاخت در می آیند اما این بار در
دل بیابانی خشک و بی آب گرفتار می شوند و...
* رستم  :3دستان در این فاصله سپاهی جمع آوری کرده و
برایجلوگیریازخطرحملهاحتمالیتورانیانروانهمرزهاست
که دوباره فرستاده اش سر می رسد و او را از خطر اصلی آگاه
می کند .سپاهی از دیوها پشت دروازه های ایران است....
* زال و سیمرغ :سام پهلوان بزرگ ایران سال هاست
در انتظار فرزندی است تا نسل پهلوانان ایران از او ادامه
یابد .خداوند به او فرزندی می دهد اما این فرزند یک ایراد
کوچک دارد .او به مانند سال خوردگان سپید مو و سرخ
رنگ است...
* زال و رودابه :1دستان بار دیگر به میان مردمان برگشته
و در کاخ پدری زندگی می کند ...اما بر اساس اتفاقاتی که
رخ می دهد عاشق دختر دشمن ایران می شود و اکنون
سام بار دیگر بر سر دوراهی انتخاب میان زندگی فرزند و
وظیفه سرداری اش قرار گرفته است .انتشارات خراسان
در راستای تولید و چاپ پی نما با موضوع دفاع مقدس نیز
مجموعه ای با عناوین زیر منتشر کرده است:
* نبرد بستان * عطر ش��ه��ادت * حمله به اچ3
* جنگ نفت کش ها * بر بال سرنوشت :که در این
کتابهارشادتهایسربازاناسالمبهسبکهایمتفاوت
تصویرگری و با جلوه هایی بدیع چاپ شده است.
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اکرم محمدی  -پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،باستان
شناسان ایتالیایی حاضر در شهر سوخته به هنگام کاوش
در گوری پنج هزار ساله ،جامی را پیدا کردند که نقش یک
ُبزهمراهباتصویریکدرخترویآندیدهمیشد.درسال
 1362این اثر در قالب گزارش حفاری گروه ایتالیایی
در نشریه ای به چاپ رسید .سال ها بعد منصور سجادی،
باستانشناسایرانیپسازبررسیاینشیء،متوجهشد
که نقش موجود بر آن برخالف دیگر آثار به دست آمده از
محوطههای تاریخی شهر سوخته ،تکراری هدفمند دارد،
به گونهای که حرکت بز به سوی درخت را نشان می دهد.
هنرمند نقاشی که جام سفالین را بوم نقاشی خود قرار
داده ،توانست ه است در پنج حرکت ،بزی را طراحی کند که
بهسمتدرختحرکتوازبرگآنتغذیهمیکند.
بنابراینبسیاریمعتقدندکهباتوجهبهایناثرتاریخیبهجا
ماندهازگذشته،هنر"پینما"یا"کمیکاستریپ"ازگذشته
هایدور،متعلقبهاینسرزمینبودهاستونقاشانباتوجه
بهامکاناتبسیارابتدایی،آنهمهزارانسالپیشمنظور
خود را روی یک ظرف به تصویر کشیدند و حاال بعد از گذر
سالیاندراز،درزمانحاضرکمترکسیرامیتواندیدکه
بااین هنر آشنا نباشد البته نه به واسطه آن ظرف سفالین ،
بلکهبهدلیلخواندنکتابهای"تنتن".

تهیه یک پی نما  ،نیازمند یک کار گروهی است .پی نماها
اغلببهصورتکتابمنتشرمیشوندامادرگذشتهمعموال
به صورت ضمیمه روزنامهها و مجالت منتشر می شدند
درواقع اغلب داستان های "پی نما" در مجالت منتشر می
شد  .در گذشته داستان هایی هم بودند که از طریق عکس
روایت می شدند و تصویرگری نداشتند ،درواقع می توان
گفت که "پی نما" رسانهای کامال مستقل است و در حد
فاصلکتابوسینماقرارمیگیرد.
▪ ▪دغدغهایهمیشگی

فریدونعموزادهخلیلی،نویسندهکودکونوجوان کهسال
هاپیشدرزمینهخلقداستان "پینما"همفعالیتداشته
و این کار جزئی از دغدغه های او محسوب می شود ،درباره
این هنر -صنعت می گوید:عالقه و دغدغه من درباره پی
نما به سال ها قبل برمی گ��ردد .اما کسانی که در این
زمینه کار می کردند  ،اغلب به دودلیل با این هنر -صنعت
مخالف بودند و به همین دلیل این کار به دغدغه من تبدیل
شد.بخشاولبیشتربهاهلادبیاتکودکونوجوانبرمی
گرددو بخشی دیگر هم به شرایط تولید این هنر -صنعت
ارتباطپیدامیکند.
سال  71تجربه مشترکی در زمینه "پی نما" با یکی از

و آن هم محدود کردن تخیل است .البته یک نگاه سنتی و
نه چندان دقیق در این زمینه وجود دارد و عده ای فکر می
کنند اگر تصویری روی کتاب بنشیند خالقیت را محدود
می کند اما کلمه آن را محدود نمی کند مثال داستان و
رمانی که کامال از کلمه تشکیل شده  ،به مخاطب اجازه
تخیل نمی دهد چون نویسنده تصمیم گرفته تا همه چیز
را به مخاطب تحمیل کند.اگر راجع به چیزی صحبت می
کند،این نویسنده است که با کلمات  ،هر آن چه را بخواهد
،به مخاطب تحمیل می کند و امکان تخیل از مخاطب
گرفتهمیشودوهمیناتفاقدربارهتصویرهمرخمیدهد.
همانطورکهاگرفضایخالیدرتوالیکلمات ایجادکنیم
،مخاطبمیتواندتخیلاشرارهاکند.باتصویرهم همین
کاررا می توان انجام داد.با توالی داستان و تصاویر ی که
پشت سر هم می آیند ،پی نماهایی را می بینیم که امکان
تخیل را هم فراهم می کند و نویسنده از این زاوی��ه می
تواندتخیلاشرابهمخاطبانتقالدهد.یعنیخودشراه
حل هایی را در ذهن تصور می کندو اگر صنعت پی نما ،به
این سمت برود ،با همکاری تصویرگران  ،آینده روشنی را
شاهدخواهیمبودامامشکلاصلیدراینکارایناستکه
متاسفانه نویسندگان حرفه ای پی نما نداریم.هنوز نمی
توانیممتنپینمارابنویسیم.درنتیجهتصویرگرانترجیح

پینما؛ هنر-صنعتیکه باید دیده شود

▪ ▪پینماچیست؟

"پ��ی نما" معادل فارسی"کمیک استریپ" یا داستان
مصور است .این هنر که ام��روزه آن را هنر-صنعت می
دانند،شاملمجموعهایازنقاشیهایدنبالهداراستکه
ماجراییراروایتمیکند.اینماجرامیتواندیکداستان
کوتاهیابلندیاحتیچندقسمتیباشد.
کمیک یعنی هنر متوالی یا اگر بخواهیم دقیق تر به آن
نگاه کنیم ،یعنی تصاویر و تمامی عوامل بصری که با توالی
عامدانههمراهباداستانبیانشدهباشد .پینما درحالت
کلی دو تا هشت بخش دارد و در یک صفحه نمایش داده
میشود.بخش های مختلف این تصاویر ،به یک شکل
هستند و به صورت جدولی یا به صورت افقی یا عمودی
 ،طراحی میشوند.کمیک استریپها اغلب محتوای
طنز آمیزی دارن��د .هر قسمت از"پ��ی نما"  ،معموال بین
20تا 50صفحه دارد و تعداد پنل ها بسته به نظر نویسنده
تغییر میکند و اجباری بر استفاده ازبخش ها نیست".پی
نماها"معموال طرح داستانی محکمی دارن��د که در آن
ماجراهای شخصیتهای اصلی اغلب به صورت کمیک
روایتمیشود.مضمونعمدهکمیکهابرخوردابرقهرمان
داستان با مشکالت و ضدقهرمانها و شکست دادن
آنهاست .معموال یک نفر "پی نما" را خلق میکند  ،اما

تصویرگران در روزنامه آفتابگردان داشتیم  .همیشه دلم
می خواست که داستان را همراه با تصویر ،پیش ببریم.
ایندغدغههمیشهوجودداشتامابرخی دربارهپاگرفتن
صنعتپینماترسوواهمهداشتندواینترسهمدو جنبه
داشت .اهالی ادبیات در این زمینه معتقدند که "کمیک
استریپ" یا" پی نما" تخیل کودکان را محدود می کند .در
حالیکهیکیازاصلیترینانتظاراتیکهازکتابوادبیات
کودک و رسانه وجود دارد این است که به کودکان کمک
کنندتاخالقیتشانشکوفاشود.چونکتابباعثافزایش
خالقیتکودکمیشود.درواقعهرآنچهجلویگسترش
تخیل و خالقیت را بگیرد،مردود و مذموم است و این ترس
ازدیربازدرمیاننویسندگانکودکونوجوانوجودداشته
و البته هنوز هم وجود دارد.حتی خارجی ها هم این دل
نگرانیرادارندومعتقدندکهکتابهایتصویری،خالقیت
رامحدودمیکند.ترسومانعدیگری کهباعثشدهتااین
هنر در کشور ما نتواند به موقعیتی دست پیدا کند،قیمت
باالیاینصنعت،محصولوکاالیفرهنگیاست.
▪ ▪نبودنویسندگانحرفهای

البتهایندودغدغهومانع،نیازمندتوضیحمختصریاست

میدهندکهخودشانمتنداستانرابنویسندوچونبهقدر
الزم وکافی،داستانرانمیشناسند،نتیجهکارشانخوب
نیست و نویسنده به درستی نمی تواند ژانر را بیان کند و
درنتیجه،داستانبهدلمخاطبنمینشیندوایننوعکار
مورداقبالواقعنمیشود.

بهیکنویسندهحرفهایتبدیلشوموتصویرگرهمبههمین
مسئله بیندیشد ،قیمت کتاب کاهش پیدا می کند و تعداد
مخاطببیشترمیشودودرنهایتمیتوانبهسودآوریدر
اینصنعتدستپیداکرداما...
▪ ▪پرده خوانی  ،گونه ای از پی نما

حجتاالسالمزائریهمکهچندسالمدیرمسئولنشریه
"پی نما"ی جدید بود ،در این زمینه می گوید:ناخواسته
تصورات اشتباهی از گذشته وجود داشت مهم تر از همه
این که پی نما یک ژانر غربی است و فرهنگ غربی ها را
ترویج می کند  .فضای فکری مخاطب را آلوده می کند.
بخشی هم به خاطر اسم آن بود که با انتخاب "پی نما "
این مشکل حل شد.در این زمینه سابقه ذهنی مخاطب
به کتاب هایی مثل "تن تن " بر می گشت  .این تلقی غلط
نیازمند اصالح است  .بعضی نمونه های یافته شده در آثار
باستانی نشان می دهدکه توالی تصویر و تصاویر پی در
پی کاری بوده است که در همین کشور انجام می شد .از
همان زمان هم شاهد همان جام معروف هستیم.البته
پردهخوانیهاهمروایتیازتصاویرپیدرپیاستکهامروز
نام"پینما"رابرآنگذاشتهایمواینتاکیدبرپیشینهملیو
ایرانیاستوبهنظرمکمکمیکندتاچنیننگرانیهایی
برطرف شود .نکته دوم داستان های پی نما  ،این است که
در فضاهای غربی  ،اروپایی و آمریکایی اتفاق می افتد در
حالی که در مانگای ژاپنی که همان پی نما و داستان های
کمیک ژاپنی است ؛ چنین چیزی وجود دارد.یعنی امتیاز
تصویر می دهیم و امتیاز متن می گیریم  .در روزگاری که
به هر دلیل اهتمام به مطالعه وجود ندارد این کار برای این
هنر-صنعت راهبردیاست.

▪ ▪عادت کتاب خوانی

مسئلهدیگرایناستکهبایدبهاینصنعتکمککنیم.
درواقع نویسنده  ،تصویرگر و ناشر باید دست به دست
هم بدهند و کمک کنند تا به دوره ای برسیم که
کتاب خواندن عادت بشود.باید در جهت قیمت
تمام شده مناسب و ارزان کتاب  ،کوتاه بیاییم تا
مخاطب را جذب کنیم اما متاسفانه وقتی با
بعضی از ناشران صحبت می کنیم ،می گویند
کهدلشانمیخواهدهزینهکتابکمباشدواگر
هم قیمت بیشتر شد ،سودی هم داشته باشند .اگر چه این
کار  ،سرمایه گذاری برای آینده است اما راضی نمی شوند
که سود کمتری داشته باشند تا در آینده به سود بیشتری
برسند.دراینمیانهماگرنویسندهایباایناستداللکه با
وقتگذاشتنودریافتحقالزحمهکمترمیتوانمدرآینده

جدول [شماره ]6693
طراح جدول  :امید موسوی
افقی
-1متقال – غ��ذای بیمار – ف��ای��ده  -شبهه  -2آسانی
– موسس – ان���دازه – کج – س��ود ح��رام  -3تکرار حرف
 شیرینی كرمانشاهی  -شهری دراس��ت��ان سیستانوبلوچستان – جرقه  -عمر  -4دانه خوشبو – زیر پا مانده
– سختی و عذاب – نیز – درخت زبان گنجشک  -5دیهیم
 پهلوان – تکیه بر پشتی – جهت – بند شمشیر و آن چه بهشانه و پهلو آویزند  -6ضمیر جمع – حرص – واحد سطح
– دشنام – آزاده – عدد ورزشی  -7به مراد نرسیده – اسب
آذری – گیسو -برگ برنده  -وقار  -8درون – لحظه – راکب
– خاک صنعتی – مساوی عامیانه  -9چاشنی دوسویه -
میغ  -خدمتكار -اهلی  -حرف فاصله  -10پسوند شباهت
– خدنگ – شخص – گنگ – اسلحه کمری  -11طفیلی
– ابزار نجاری – بازداشتن  -عادل
عمودی
-1اکسیر-تلمبه-2کشیدنیمدرسه–بیهوشی–پرندهآش
سردکن-3خشکی -نیستی-پروردگار-4همگانی–بانگ
-5شهربلقیس–ازحروفالفبا–پارچهتبلیغاتی-6خوردن
-نظرات-7آفتگندم-پیوسته–ازبرونتهها-گشاده-8یار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

رامین–ازبتهایجاهلیت–افسردهوحیران-9چهره–عدد
ماه-10مستعد–موشکوچک-11بقا–غذایکفش-12
زائو ترسان – عالمت مفعولی -13دریاچه حمام -بیماری
مهلک  -طریق  -14مروارید – همه – راز – قدم یکپا  -15از

سنگهایمعدنیگرانبها–ازکشیدنیها-16درختانداز
–پیرامون–عددمجهول-17ایتالیایسابق–دستهورزشی
 -18رود ناشنوا  -تهیدست – عدد مخصوص -19خشك –
ذرهباردار–خروسمازنی-20آبراهه-فرکانس
ش ه
ا

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

ی

ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺴ�ﻦ �ﺎر�ﻨﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋ� در ﻧﻈﺮ دارد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود�
از واﺣﺪﻫﺎ� ادار� ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤ�ﻒ اﺣﺪاﺛ�
ﺧﻮد واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺸﻬﺪ را از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا �ﻠﻴﻪ
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫٠٨٫٢٣ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ ،در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻓﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ�
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﻣﺸﻬﺪ  -اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮار داﻧﺶ
آﻣﻮز  -آﻣﻮزﮔﺎر  -٣٧ﭘﺮوژه ﺑﺮﺟﻬﺎ� ﻣﺴ�ﻮﻧ�
ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ٣٦٠٤٠٤٩٦
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.

 /٩٥٢٤٦٨٢٥ف
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 /٩٥٢١٣٢٠٠م

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺟﺎره ﻧﻴﺴﺎن )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻧﻴﺴﺎن و ﻣﺰدا دو�ﺎﺑﻴﻦ
اﺟﺎره ا� ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ�،
ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� ﺧﺪﻣﺎﺗ� )اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻗﻴﻤﺖ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از  ٩٥٫٨٫١١ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ٩٥٫٩٫١
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از  ٩٥٫٨٫١٨ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ٩٥٫٩٫١
ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد :اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار دوﻟﺖ
ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد

 /٩٥٠٢٥٣٤٨ل

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٣٢٢٢٢١١٤ - ٣٢٢٢٢١١٠ :ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و �ﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

 /٩٥٢٤١٧٠٤ب

ﮐﻴﻮان دژﻫﻮت  -ﺷﻬﺮدار ﺑﺠﻨﻮرد

 /٩٥٢٤٠٦٠٩و
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