شناسنامه نشریه صنعت کفش
صاحب امتياز:
جامعه مديران و متخصصين صنعت كفش ايران
www.sanatekafsh.ir
www.assomes.ir
مدير مسئول :علي لشكري
info@assomes.ir
lashgari_ali@yahoo.com
سردبير :افسانه خليلي
afsanehkhalili@yahoo.com
تحریریه 88901391 :
مجری طرح :سید حسین موسوی
info@assomes.ir
امور بازرگانی ،امورمالی و فن آوری اطالعات :علی رزاقي
atmm110@yahoo.com
مسئول سازمان آگهی :حليمه عوض زاده
hevazzadeh@yahoo.com
0912-3387765
88901355 – 88805666
مسئول دبير خانه و روابط عمومي جامعه
و مسئول توزیع و ارتباط با مشتریان :
محبوبه کریمیان
mahboubehkarimian@yahoo.com
karimian.mah@gmail.com
88891197-8
توزیع تهران :
سیدحسینحسینی
تحریریه:
گزارش وخبر
محمد آرین نژاد  ،مریم چهار بالش  ،کبری آجربندیان
زهرا رستگار ،فاطمه امیر احمدی
تحلیل آماری:
علی لشکری ،کاظم کریمی ،رضا جعفری
محمد آرین نژاد وسید محمد امین غیاثی
مقاالت:
مهندس محمد نقی سلیمی  ،سید جواد موسوی
مریم سمسارها  ،محمود زند کریمی
گروه بین الملل:
ماندانا ناصر  ،مهندس رحمانیان  ،سمیه سادات مکیان  ،محمود زند کریمی ،مریم چهار بالش
آموزش:
حسنا صفار ،مهندس محمد نقی سلیمی
ویراستار:
فرشید فرامرز
گرافیک وصفحه آرایی:
رسول محزون زاده
طراح روی جلد:
مریم رزاقی
مسئول سایت:
رسول محزون زاده
لیتوگرافی :نقش آور
چاپ :فارابی (خیابان شهید نجات اللهی ،کوچه سلمان پاک ،پالک )3
صحافی :آبنوس 44901355
توزیع :جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
شماره مجوز وزارت ارشاد2065/124 :
نشانی :تهران ،خیابان میرزای شیرازی ،نبش خیابان 22
شماره  ،174طبقه اول جنوبی
تلفن88901355 :
نمابر88902359 :
کد پستی تهران1596816733
صندوق پستی تهران 15875-9591
مخاطبین گرامی:
* نقل مندرجات این نشریه با ذکر مآخذ آزاد است.
* نظر نویسندگان و مصاحبه شوندگان لزوم ًا نظر نشریه نیست.
* نشریه در انتخاب  ،ویرایش  ،حک و اصالح مطالب آزاد است.
* نوشته های وارد شده در صورت عدم چاپ در نشریه عودت داده نخواهد شد
telegram channel:https://telegram.me/sanatekafsh
Instagram : Sanatekafsh_iran

هم عق
عشق باید سفر با ل کرد

نق
سخ
این ن "سالک" ز پیری ل کرد

عق
ل را می گفت نوری رد دل است

عشق را می گفت شوری رد دل است

عق
ل سرعت می دهد رب کاراه

عشق جرات می دهد رد کاراه

ل تنها سینه را زندان کند

عشق تنها طعمه رندان کند

عق
کم
ل ما را یار یت بود

عق
ل عاشق جاودانی می کند

ااظتنر از عشق کیفیت بود

عشق عاقل کهکشانی می کند

عق

عق
ت
ل بی عشق آید و اق ل شود

عق
عشق بی ل آید و باطل شود

عق
ل تنها کیست؟ تنها یک طبیب

عشق اما هم طبیب و هم حبیب

عق
ل را با عشق هم پیمان کنیم

ره دو را رد جان خود مهمان کنیم

عق
ل می اتزد هب دیوان ربون

ره دو ما را رهنما و رهبرند

ره دو ما را سوی مقصد می ربند

عق
ل می گوید ولی آهگ ربو

عشق می گوید کدامین ره ربو

عق
ل ما را توهش اتمین می کند

عشق می اتزد هب دیوان ردون

مج
"زنده یاد تبی کاشانی "

تع
عشق ما را قبله یین می کند

