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اسداهلل عسگراوالدی: به انگلیسی سخنرانی می کنم

آشنایی با یک تاجر ایرانی
اسداهلل عسگراوالدی، تاجر ش��ناخته شده ایرانی در 
یک گفت وگوی طوالنی ب��ا خبرآنالین به م��رور رمز و 
راز های موفقیت خود در عرص��ه تجارت پرداخت. او در 
این گفت و گو از هر آنچه در رابطه با موفقیت او در عرصه 
تجارت اثر گذار بود سخن گفت. او کلید موفقیت تجاری 
خود را این گونه روایت کرد که زودت��ر از دیگران مطلع 

شده و تصمیم گرفته است: »زودتر از دیگران در مسائل 
تجاری، مطلع ش��دم. زود تر از دیگ��ران تصمیم گرفتم. 
وقتی تصمی��م گرفتم هم بدون درن��گ، تصمیم خودم 
را عمل کردم. من این س��ه جمله را از پای س��اختمان 
راکفلر بزرگ به خاطر دارم.« او در توضیح بیش��تر این 
ش��یوه رفتاری خود این گونه توضیح داد: »سعی کردم 

اگر می خواهم صادرات س��یب کنم، نخس��ت سیب را 
بشناسم و مسائل مربوط به آن را زود تر از دیگران بفهمم 
و مطلع شوم. یعنی وقتی می خواهم سیب صادر کنم باید 
مشاهده کنم اوضاع آن در دنیا چگونه است. این مطلع 

ش��دن به مفهوم رانت اطالعاتی نیس��ت، بلکه 
9براساس دانش و بینش است.
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را  چش��م هایمان  ک��ه  صب��ح  هم��ان  از 
می گشاییم، تا شب که چراغ ها و تلویزیون را 
خاموش می کنیم و دوباره به خواب می رویم 
با هزاران نوع پیام تبلیغاتی اعم از رس��انه ای 
و غیر رس��انه ای بمباران می شویم. تبلیغات 
همه جا هس��ت و به چش��م می خورد، حاال 
در ای��ن بازارتبلیغات هرک��س باید تبلیغات 
خاص خود را داشته باشد تا از چرخه رقابت 
و تبلیغ��ات عق��ب نماند و به اه��داف خود 
برس��د. یک بار شخصی تبلیغات را این گونه 
معرفی کرد ک��ه تبلیغات یعنی دروغ گفتن 
به مردم و خری��دن چیزهایی که اصال الزم 
ندارند. به نظر شما خنده دار است؟ نه قطعا، 
ام��ا آبراهام لینکلن می گوی��د: گاهی اوقات 
می توانید همه مردم را گول بزنید، همیش��ه 
می توانید بعضی از م��ردم را گول بزنید، اما 
همیشه نمی توانید همه مردم را گول بزنید.

معنای گفت��ه لینکلن در دنی��ای تبلیغات 
این است که اگر برای محصول خود هیاهو 
ب��ه راه نیندازید، نه تنها ش��انس موفقیت 
را از دس��ت می دهی��د، بلکه خیلی زود هم 
شکس��ت می خورید. حاال چه چیزی باعث 

می شود که تبلیغات موثر واقع شود:
ابتـکاری: پی��ام تبلیغات را به ش��یوهای 

کامال جدید و ابتکاری ارائه دهید.
تند و کوبنده: عنوان تبلیغات، متن آگهی 
یا تصاویر باید به قدری گیرا و جذاب باشد 
که خوانندگان یا شنوندگان یا حتی بیننده 

را در جای خود میخکوب کند.
بـه یادماندنی: تبلیغات بایدطوری باش��د 
ک��ه هرزمان مش��تری ها ب��ه محصوالت و 
خدمات مش��ابه فکر کنند محصول شما را 

به یاد آورند.
واضح و روشـن: پیام تبلیغاتی باید ضمن 
دقیق و روش��ن بودن برای همه قابل درک 

باشد.
روشنگر: تبلیغات باید درمورد کاالی شما 
ب��ه م��ردم اطالعات ده��د و در عین حال، 
دالیل مهمی برای خرید این کاال ارائه کند.
تبلیغ��ات موثر باعث فروش کاالمی ش��ود. 
البته کاالیی که به وعده های تبلیغاتی عمل 
کند، درضمن تبلیغ��ات موثر باعث فروش 
کاالهای بد هم می ش��ود، ول��ی فقط برای 
یک مرتبه آگهی هایی که توجه خوانندگان 
را جلب می کنند، روی آنها تاثیر می گذارند 
و ش��انس خوانده ش��دن دارند. آگهی هایی 
هس��تند که به طور جذاب و چش��مگیری 
طراحی ش��ده اند و خوانندگان را به درنگ 

وا می دارن��د. آگهی های خوب پر از مطالب 
دره��م و بره��م نیس��تند، بلک��ه عناوی��ن 
هوش��مندانه و طراحی ه��ای چش��مگیری 
دارند. این نوع آگهی ها دوس��ت خوانندگان 
هستند. نخس��تین گام در تهیه یک برنامه 
تبلیغاتی، مش��خص کردن اهداف تبلیغات 
اس��ت. این گون��ه تصمیم��ات غالبا تحت 
تاثیر تصمیم ه��ای قبلی درباره بازار هدف، 
تعیی��ن جای��گاه در ب��ازار و ترکیب عناصر 
بازاریابی، تعیین کننده وظیفه ای اس��ت که 
اجرای آن در کل برنام��ه بازاریابی برعهده 
تبلیغ��ات خواه��د ب��ود. برای ی��ک برنامه 
تبلیغاتی، اهداف ارتباطی و فروش بسیاری 

را می توان تعیین کرد. یک هدف تبلیغاتی، 
ی��ک وظیفه ارتباطی خاص اس��ت که باید 
ظ��رف م��دت زمانی خاص و ب��ا مخاطبان 

هدف خاصی برقرار شود. 
در تنظیم برنامه آگهی باید اهداف را بر مبنای 
تصمیمات قبلی درباره بازار هدف، موضع بازار 
و عناصر بازاریابی مش��خص کرد. با توجه به 
موضع گی��ری در ب��ازار و اس��تراتژی عناصر 
بازاریابی، هدف آگهی در برنامه کلی بازاریابی 
تعیین می ش��ود. اهداف ف��روش و ارتباطات 
زیادی ممکن است دلیل عرضه آگهی باشد. 

آگاه کننـده:  و  اطالع دهنـده  آگهـی 
نظیر اطالع رس��انی درباره محصولی جدید، 

پیش��نهاد اس��تفاده های جدید از محصول، 
مطلع کردن بازار درب��اره تغییر در قیمت، 
ش��رح چگونگی کاربرد محص��ول، توصیف 
خدم��ات موج��ود، تصحیح برداش��ت های 
غلط و رفع شایعات، کاهش نگرانی و ترس 
مصرف کنن��دگان و ایج��اد تصویری مثبت 

برای محصولی که معرفی می شود. 
به ط��ور کلی تبلیغات اطالع دهنده ش��امل 
آگاه کردن بازار از وجود یک کاالی جدید، 
اعالم موارد اس��تفاده جدید یک کاال، آگاه 
کردن بازار از تغییر قیمت، توضیح در مورد 
نح��وه کار با کاال، ش��رح خدم��ات موجود، 
اص��الح یا برط��رف کردن تاثی��رات منفی، 

تعدی��ل انصراف مصرف کنن��ده، ایجاد یک 
تصویر ذهنی برای شرکت است. 

ایج��اد  نظی��ر  متقاعد کننـده:  آگهـی 
ترجیحات برای مارک مش��خص، تش��ویق 
ب��ه خرید مارک ش��رکت به ج��ای مارک 
تقلبی خریداری شده، تغییر استنباط های 
مش��تریان از ویژگی های محصول، ترغیب 
مشتریان به خرید »امروز« به جای »فردا« 
و ترغیب مش��تریان به پذیرش محصوالت 

آینده محصولی معرفی شده است. 
در خصوص تبلیغات متقاعد کننده می توان 
به ایجاد برتری نام تجاری یک کاال، تشویق 
مصرف کنندگان به اس��تفاده از نام تجاری 
ی��ک کاالی خ��اص، تغیی��ر دریافت ه��ای 
ذهنی مشتریان نسبت به ویژگی های کاال، 
متقاعدک��ردن مش��تری به خری��د کاال در 
زمان حاضر، متقاعد کردن مش��تری برای 

پذیرش فروشنده شرکت اشاره کرد.
آگهی یادآوری کننـده: نظیر یادآوری این 
موضوع به مش��تریان که محص��ول در آینده 
نزدیک ممکن اس��ت مورد نیاز باش��د، مانند 
ش��رکت های بیمه، ی��ادآوری مح��ل خرید 
محص��ول به مش��تریان، مانند تغیی��ر دادن 
شعبه، محل ش��رکت یا فروشگاه ها، یادآوری 
موق��ع خری��د در زمان های خ��ارج فصل به 
مشتریان، شامل بعضی از تخفیف های فصلی، 
حراج ها و امتیازات و حف��ظ یا تداوم ارتباط 

مشتری با محصول و شرکت مورد نظر. 
منبع: کتاب مدیریت تبلیغات

تبلیغات متقاعد کننده

برای رشکت شامبهرتین هدیه تبلیغاتی

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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بع��د از اختراع چرخ با توجه به نیاز 
بشر به سرعت وسایل نقلیه ابتدایی 
نیز اختراع ش��دند نظیر انواع ارابه، 
گاری و غی��ره که وظیفه جابه جایی 
انس��ان ها و بار را  عه��ده دار بودند. 
تم��ام این وس��ایل از دو جزء اصلی 
تشکیل می شد اول محل قرار گیری 
انسان و بار که شامل فضای اسکان 
و قرارگی��ری بار و چ��رخ و اجزای 
مربوط ب��ه آن ب��وده و دوم نیروی 
محرک��ه ک��ه اغل��ب چهارپایان آن 
را تش��کیل می دادن��د. نق��وش این 
وس��ایل نقلی��ه ابتدای��ی در لوح ها 
و تصاوی��ر به جای مان��ده به چش��م 
معموال  تغیی��رات جزیی  می خورد. 
هر چند وقت در این وسایل به وقوع 
می پیوس��ت ولی تغیی��رات کلی و 
قابل بح��ث زمانی اتف��اق می افتاد 
که هر یک از دو بخش س��اختاری 
وس��ایل نقلی��ه دچ��ار دگرگون��ی 
می ش��دند. خودرو به وس��یله نقلیه 
چرخداری گفته می شود که موتور 
خ��ود را حمل می کند. خ��ودرو به 
وسیله ای گفته می ش��ود که بدون 
ارتباط با وس��یله دیگ��ر و به کمک 
نی��روی ماش��ینی خ��ود، ق��ادر به 
حرکت باش��د. مثال در سال ۱۴۷۴ 
میالدی نخس��تین کالس��که واقعی 
و ام��روزی برای امپرات��ور فردریک 
سوم ساخته ش��د که خود تغییری 
در س��اختار وس��ایل نقلیه از گاری 
و ارابه به کالس��که که فضایی کامال 
مناس��ب برای اس��تقرار افراد بود را 
باعث ش��د. در تاریخ خودروس��ازی 
تحول عظیم را زمانی می توان یافت 
که تغییر در نیروی محرکه وس��ایل 
نقلی��ه به وجود آمد. پس از کش��ف 
نی��روی بخار و طراح��ی موتورهای 
بخار توسط »جیمز وات« انگلیسی 
چهارپایان  جایگزی��ن  موتورها  این 
شدند و تحولی بزرگ را در صنعت 
خودروسازی جهان به وجود آوردند. 

شاید بتوان نخس��تین ایده مکتوب 
در م��ورد وس��یله نقلی��ه ای را که 
ب��دون نیروی انس��ان ی��ا حیوانات 
ق��ادر به حرک��ت باش��د، در ایلیاد 
اث��ر هوم��ر یاف��ت. در قس��متی از 
رمان، هفاس��توس )خ��دای آتش و 
فلزکاری( یک س��ه چرخه متحرک 
می س��ازد و از آن ب��رای جابه جایی 
اس��تفاده می کند. اما در عالم واقع، 
این وس��یله برای نخس��تین بار در 
کش��ور انگلستان س��اخته شد. این 
وس��یله نقلیه به کمک نیروی بخار 
کار می کرد. این وس��یله دارای یک 
موت��ور بزرگ بخ��ار بود ک��ه برای 
تولید ت��وان به مقادی��ر زیادی آب 
و زغال س��نگ نیاز داش��ت و جهت 
اس��تفاده از آن به چن��د خدمه نیاز 
بود. موتور احتراقی در سال ۱۸۶۰ 
میالدی به وسیله یک بلژیکی به نام 
اتین لونوار اختراع ش��د. پس از آن، 
رون��د تکامل صنعت خودروس��ازی 

ت��داوم یاف��ت و در بین س��ال های 
۱۸۶۰ تا ۱۹۷۰ می��الدی در اروپا 
اختراعات مختلفی به وس��یله چند 
نف��ر از مهندس��ان انج��ام گرف��ت. 
نخس��تین خودرو با موتور برونسوز 
یک موتور کوچک بود که روی یک 
گاری کوچک نصب شد. این خودرو 
را زیگفرد مارکوس در سال ۱۸۷۴ 
میالدی در شهر وین ساخت. موتور 
ای��ن وس��یله نقلیه، موت��ور بخار یا 
موت��ور برونس��وز ن��ام گرف��ت. اما 
به تدریج موتورهای برونسوز تبدیل 
به موتورهای درونس��وز ش��دند. در 
موتوره��ای درونس��وز، مخلوط هوا 
و گاز در داخل س��یلندر به وس��یله 
جرقه محترق می ش��ود. نخس��تین 
نمونه موت��ور احتراق داخلی را یک 
مهن��دس آلمان��ی به ن��ام نیکالس 
ات��و س��اخت. موتوره��ای امروزی، 
تکامل یافت��ه  نمون��ه  حقیق��ت  در 
این موتور محس��وب می ش��وند. اما 

معموال اختراع خودرو به گات لیب 
دایمل��ر، ی��ا کارل بنز نس��بت داده 
می ش��ود. این دو نفر در یک زمان 
و به ص��ورت جداگانه برای س��اخت 
یک خودرو کامل تالش می کردند. 
سیس��تم  نخس��تین  همچنی��ن 
جرقه زن��ی الکتریکی را بنز طراحی 
کرد. درعین حال، برخی به اشتباه، 

هن��ری ف��ورد را مخت��رع خ��ودرو 
می دانند. این اش��تباه به این خاطر 
رخ می دهد که هنری فورد، در واقع، 
ای��ده تولی��د اتومبی��ل ارزان قیمت 
را تحق��ق بخش��ید و اس��تفاده از 
خ��ودرو را در مقی��اس گس��ترده و 
توسط مردم عادی امکان پذیر کرد. 
هنری ف��ورد در س��ال ۱۸۹۱ یک 
موت��ور کوچک گازوییل��ی طراحی 
کرد و س��ه س��ال بعد، یک ماشین 
گازوییلی ساخت که به نام کالسکه 
بدون اسب ش��ناخته می شد. تاریخ 
خودرو را می توان از روزگاران بسیار 
دور شاید حدود ۶۰۰ میلیون سال 
پیش که اشکال ابتدایی زندگی در 
زمین ظاهر شد و این موجودات در 
در  زمین شناس��ی  تغییرات  جریان 
الیه ه��ای زیرزمین محبوس ش��ده 
و منش��أ ذخایر سوخت های فسیلی 
)نفت��ی( امروزی ش��دند، آغاز کرد. 
ولی عمال خودرو سرگذشت دیگری 
دارد، بناب��ر گزارش های تاریخی در 
۵۵۰۰ س��ال قبل چرخ به وس��یله 
س��ومری ها اختراع شد. نمونه ای از 
چ��رخ نی��ز در موزه مل��ی ایران در 
ته��ران وج��ود دارد ک��ه مربوط به 
حدود پنج هزار سال قبل است که 
از نظر س��اختار نسبتا کامل به نظر 

می رسد. 

خودرو؛ کالسکه بدون اسب

نمایندگی فروش افشارها 
تنها نمایندگی فروش محصوالت 

کیا موتورز، جیلی و ام جی
در غرب استان تهران

 با اقساط بلندمدت - تحویل فوری
5 سال گارانتی

65291470  -  65272700

پدیده خودرو
فروشنده انواع محصوالت ایران خودرو

کارتکس و پالک
معاوضه،کارکرده و صفر

88458764 - 88414243
مدیریت : 09121978819 آقای شریفی

09123942565 آقای مکیان

ضمیمه 
شمــاره 124

قیمت 
خودرو

قیمت نمایندگی )ریال(

 پژو 206 تیپ 5
341,140,000

پارس تندر90
381,800,000

تیبا
234,750,000

اپتیما
1,326,000,000

مزدا 3 با موتور2000 سي سي
950,000,000

نیازمندی های  مشاغل  ایران

 LEXUS فروش مستقیم
کاملترین آپشن ها

2014-2015    6 سیلندر
GS,IS.ES

09122247047-09121154006

اتـو پایتخـت
فروش مجاز کد501011

فروش کلیه محصوالت ایرانخودرو

تلفن:66386850



دکتر محمد رضارضوان، 
دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

رش��د و گس��ترش گردش��گری از 
جمل��ه پدیده های مه��م اواخر قرن 
بیس��تم است که با س��رعت در قرن 
جدی��د ادامه دارد. نواحی روس��تایی 
و کوهس��تانی مهم ترین عرصه هایی 
هس��تند که در زمینه گردش��گری و 
فعالیت های وابس��ته ب�ه آن به شدت 
م��ورد بهره ب��رداری ق��رار گرفته و با 
تحوالت مس��تمر در زمین��ه کاربری 
اراض��ی و پیامده��ای حاص��ل از آن 
مواجه شده اند. گردشگری روستایی 
شامل فعالیت های متنوعی است که 
گردشگران در نواحی روستایی انج�ام 
می دهن�د. ب�ا ای�ن حال انواع مختلف 
آن تحت عنوان گردشگری طبیعی، 
گردش��گری  فرهنگی،  گردش��گری 
بوم��ی، گردش���گری دهک���ده ای و 
گردش��گری کش��اورزی تفکی��ک و 
طبقه بن��دی ش��ده اند. خانه های دوم 
مساکنی است که به طور موقت و در 
مدتی از سال برای مقاصد تفریحی و 
فراغتی اس�تفاده می شود. گردشگری 
خانه ه��ای دوم یک��ی از الگوی های 
گسترش گردشگری به ویژه در نواحی 
روستایی و کوهس��تانی اس�ت که از 
طریق گس��ترش مالکی��ت خانه های 
دوم )خانه های ییالق��ی یا خانه های 
تعطی��الت( حاصل می ش��ود. به رغم 
س���ابقه ن�س��بتا زیاد، شکل گیری و 
گس��ترش خانه ه��ای دوم در نواحی 
روس��تایی، گردشگری خانه های دوم 
اخیرا تجدی���د حی�ات��ی را تجرب�ه 
می کند که اغلب با توجه به الگوهای 
جدید تولید و مصرف اقتصادی قابل 
ت�شریح اس���ت، این روند همچنین 
به عن��وان واکنش��ی در براب��ر بحران 
روس��تایی حاصل از تجدید ساختار 
کشاورزی در حال گ�سترش اس�ت. 
نواحی روستایی شمال تهران به ویژه 
درحوضه آبخیز س��د لتی���ان دارای 
جاذب�ه های متع�دد و متن�وعی اس�ت 

ک�ه در چارچوب مناسبات روستایی 
و ش��هری و اثرات کالنشهر تهران بر 
نواحی روس��تایی، ای��ن جاذبه ها در 
چند دهه اخیر در زمینه گردشگری 
و به ویژه با ایجاد و گسترش خانه های 
دوم به ش��دت مورد بهره برداری ق�رار 
گرفت�ه اس���ت. طب�ق بررس�ی های 
انج��ام ش��ده در این ح��وزه بیش از 
۱۰هزار خان���ه دوم وج�ود دارد ک�ه 
ح���دود ۵۰ درص�د ک�ل م�س��اکن 
را ت�ش��کیل می دهن���د. از آنجا که 
گردش��گری ب��ا محی��ط طبیع��ی و 
فعالیت ه��ای اقت�صادی � اجتم�اعی 
رابط�ه متقاب�ل دارد، م�ی توان�د آث�ار 
و پیامدهای مثبت ی��ا منفی در این 
زمینه ها داشته باشد. به همین دلیل 
شناخت آثار و پیامدهای گردش�گری 
در مرحل���ه اول و مدیریت این اثرات 
در مرحل��ه دوم می توان��د پیامدهای 
مثب�ت گردش���گری ب�رای ن�واحی 
روس���تایی را ب���ه ح�داکثر ممک�ن 
و پیامدهای منف��ی آن را به حداقل 

ممکن کاهش دهد. 
ب��ا توج��ه ب��ه ماهی��ت فعالی��ت 
گردشگری و ارتباط و تعامل تنگاتنگ 
آن با فعالیت های مختلف اقت�صادی، 
اجتم�اع��ی و فرهنگی، بالطبع اثرات 
آن می تواند بس��یار متنوع و گسترده 
باش��د و به وی��ژه بر محی��ط محلی و 
جوام�ع میزب���ان اث�رات عمیق�ی بر 
جای گذارد. تاثیرات گردش��گری در 
ناحی��ه آلپ اروپا )یکی از نخس��تین 
زمین���ه  در  ج���ذاب  مقصده��ای 
روس���تایی( س���بب  گردش���گری 
به ک��ارگی��ری راه ه����ای دیگ��ری 
ب��رای توس��عه گردش��گری ش��د؛ 
مف��اهیم��ی چ��ون گردش����گری 
فرع��ی، گردش����گری م��س��ئول، 
گردشگری  انعطاف پذیر،  گردشگری 
مناس���ب ی�ا گردش���گری س���بز، 
به عنوان رویکرده�ایی ب�رای ک�اهش 
اث�رات منف�ی گردشگری برنامه ریزی 
ش��دند. اثرات اجتماع��ی � فرهنگی 

به ص��ورت  می توان��د  گردش��گری 
مثبت یا منفی باش��د. در نقاطی که 
گردشگری در ح�ال رشد است، اثرات 
فرهنگ��ی -  اجتماع��ی مثبت و مهم 
گردش��گری در جوامع بومی عبارت 
اس��ت از خودکفایی و تقویت اقتصاد 
محلی، احترام بیشتر به جامعه محلی 
و فرهنگ آنها، سرمایه گذاری مجدد 
درآمد گردشگری درمن�ابع فرهنگ�ی، 
تقوی�ت و تداوم سنت های فرهنگی، 
افزای��ش می��زان درک م��دارا بی��ن 
فرهن�گ ها به ویژه از طری�ق اج�ر ای 
موس���یقی، عرض�ه ص�نایع هنرهای 
محلی، نوع زندگی بومی، مس��کن و 

سایر تجربیات زندگی روستایی. 
اثرات منفی گردش��گری بر جوامع 
محل��ی می تواند ش��امل محرومیت 
از برخ���ی مزای�ای رف�اه��ی ب�رای 
جامع���ه میزب�ان، فش��ار تقاضا برای 
منابع کمیاب مانند آب آش��امیدنی، 
وابستگی بیش از اندازه نواحی میزبان 
به گردش��گری، رفتار نامناس���ب و 
عدم حساسیت فرهنگی گردشگران 
باش��د. برنامه ریزی برای گردشگری 
پای��دار یک��ی از موضوع��ات م��ورد 
بح��ث میان محقق��ان و مجریان امر 
گردش�گری اس�ت. به طور کلی هدف 
از برنامه ریزی و مدیریت گردشگری 
روس��تایی ایجاد ت��وازن بین تقاضا و 
قابلیت های آن است تا اینکه موجب 

کاه��ش تنش ش��ود و ب��دون اینکه 
منابع روس��تا را به ک�اهش نهن�د از 
روس�تا نهای�ت اس�تفاده ش�ود. حال 
این س��وال پیش می آید ک��ه از چه 
طریق این توازن برقرار خواهد ش��د؟ 
توس��عه گردشگری روس��تایی تعداد 
زیادی ویژگی و نقش مش��ترک دارد 
که از آنها می ت��وان برای برنامه ریزی 
و م�دیری��ت اس���تفاده ک��رد، بدین 
ترتی��ب می ت��وان ابراز داش��ت همه 
مش��اغل محلی گردشگری مستقیما 
برای جوامع محلی سودمند نیستند، 
به ویژه زمانی که عالقه مندانی خارج از 
روستا در توسعه گردشگری فعالیت و 

رقابت می کنند. 
نواح��ی  بازدید کنن��دگان  توق��ع 
گردش��گران  از  کمت��ر  روس��تایی 
مکان های ش��هری یا ساحلی نیست 
و بن�ابرای��ن تقاضای ان��واع گوناگون 
جاذبه ها و امکانات با کیفیت مطلوب 
گردش��گری می تواند راه حل موثری 
برای اص��الح و تجدید حیات نواحی 
روستایی باشد. هریک از سیاست های 
گردش��گری بای��د با سیاس��ت های 
گس��ترده تر در این زمینه هماهنگ 

باشد. 
می ت��وان از گردش��گری به عنوان 
یک کارگش��ا یا توجیهی برای بهبود 
خدمات عمومی، زیر بن�ایی و حم�ل 
و نق�ل در نواحی روس��تایی استفاده 

ک��رد و از نظر منطق��ه ای مهم ترین 
شکل توسعه گردشگری، الگویی است 
که بر پایه هم��کاری ناحیه ای و بین 

منطقه ای استوار باشد. 
گردش��گری خانه ه��ای دوم نی��ز 
همانند دیگر الگوه�ای گردش���گری 
روس�تایی می توان�د اث�رات متع�ددی 
ب�ر ن�واحی روستایی داشته باشد. در 
برخی م��وارد این اث�رات س���ودمند 
اس���ت. ب�رای نمون�ه ممک�ن اس�ت 
م�س��اکن ق�دیم��ی در روس���تاها 
بازس��ازی یا تبدیل به مساکن جدید 
شوند که عالوه بر زیباسازی روستاها، 
برای مردم روستاها نیز زمینه اشتغال 
موقت یا دائم��ی فراهم آورند، درآمد 
فروش��گاه های محلی را ب��اال ببرند و 
تس��هیالت دیگری فراهم س��ازند. با 
این حال گسترش مالکیت خانه های 
دوم می تواند اث��رات منفی بر نواحی 

روستایی داشته باشد. 
گس��ترش خانه ه��ای دوم ام��کان 
ساخت مس��کن برای مردم محلی را 
کاهش می دهد. این مورد در مناطقی 
برنامه ریزی ساخت  که سیاست های 
مس��اکن جدید را مح��دود می کند، 
بیش��تر مش��اهده می ش��ود. افزایش 
تقاض��ای خری��د خانه ه��ای دوم در 
نواحی روستایی قیمت این خانه ها را 
به حدی باال می برد که م�ردم محل�ی 

توان خرید مسکن را ندارند. 

گردشگری اقتصادی روستاها

بلیط و تورهای
اروپا - استرالیا

بلیط و تور دبی - استانبول - تایلند و مالزی 
کوبا )کارگزار مستقیم(

ارمنستان - باکو - ازبکستان - ترکمنستان
مجـری آسیـای میانـه

88733050 اوج پرشـین
09361065099

Soto بلیط امریکا - کانادا - اروپا
تور ترکیه - امارات - چین - نمایشگاه

عباس آباد

تور دور اروپا )10 کشور - 24شب(

اورانوس  88406464

کریسمس

و ژانـویه
دبی   استانبول    تایلند

قصر ستـاره 88173904  مالزی
6305251670

قیمت تور

تور ترکیه
 2 شب و 3 روز استانبول

 اعتبار از1393/10/3 
تا 1393/10/10 

قیمت از 850,000 تومان

تور هند
 2شب بمبئی و 5 شب گوا

ژانویه 2015
 اعتبار از1393/10/2 

تا 1393/10/9 
قیمت از4,240,000 تومان

تور مالزی
4 شب کواالالمپور

و 3 شب پنانگ
 اعتبار از1393/8/11 

تا 1393/10/17 
قیمت از2,880,000 تومان

تور دوبی
 3 شب و 4 روز

 اعتبار از1393/10/5 
تا 1393/11/5 

قیمت از1,580,000 تومان

4www.forsatnet.irنمای گردشگری

تلفن سازمان آگهی ها

88553639
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صبحان��ه از مهم ترین وعده های غذایی 
ا س��ت که ب��رای ص��رف آن در خارج 
از خان��ه، نمی ت��وان چندان رس��توران 
مجهزی را در ته��ران یافت. اما در این 
میان رس��تورانی در تهران توانسته نام 
خ��ود را با صبحانه های��ش مطرح کند. 
رس��توران »اردک آب��ی« از مجموع��ه 
رستوران های شرکت »صبای تجریش« 
اس��ت که به منوی مخصوص صبحانه 
خود مشهور اس��ت. البته غذاهای این 
رستوران فقط به وعده صبحانه محدود 
نش��ده و مش��تریان می توانند در تمام 
وعده های روزانه غ��ذای خود را در این 

رستوران صرف کنند.
در این رس��توران نیز مانند رس��توران 
»الی��زه«، دیگ��ر رس��توران وابس��ته 
ب��ه ش��رکت صب��ای کی��ش، لباس 
متحدالش��کل مهمان��داران و خدم��ه 
نظر مش��تری را جلب می کند. ضمن 
آنک��ه یک��ی از پرس��نل رس��توران از 
جل��و در ورودی، واق��ع در طبق��ه اول 
مجتمع تندیس میدان تجریش، شما 
را برای اس��تقرار در ج��ای مورد نظر 
خود راهنمایی می کند. همچنین این 
رس��توران مجهز به اینترنت بی سیم و 
پرسرعت بوده که ش��ما می توانید در 
مدت حضور در رستوران از آن استفاده 

کنید.

غذا به سفارش شما
فرهن��گ و غذاه��ای ایران��ی ویژگی 
اساس��ی ای��ن رس��توران اس��ت، ب��ه 
طوری ک��ه اگ��ر یک مهم��ان خارجی 
داش��ته باش��ید و بخواهی��د او را ب��ا 
طعم غذاهای ایرانی آش��نا کنید، این 
رس��توران مکان مناس��بی ا ست. این 
غذاهای ایرانی بر اساس ذائقه مهمانان 
و مشتریان دسته بندی شده و می توان 
از کباب ه��ا، خورش��ت ها و غذاه��ای 
ترکیب��ی ایرانی غذاهای مناس��بی را 

انتخ��اب ک��رد. اردک آبی یک ش��عار 
خاص دارد که ش��اید نظر مش��تریان 
را از هم��ان ابتدا به خ��ود جلب کند. 
»در این رستوران برای انتخاب غذای 
ایران��ی با هی��چ محدودیت��ی مواجه 
نخواهید بود.« این به آن معنا اس��ت 
که حتی اگ��ر غذای��ی را در منو پیدا 
نمی کنید ام��ا هوس کرده ای��د آن را 
بخوری��د، می توانی��د آن را س��فارش 
دهید، به شرط آنکه این غذا در ردیف 

غذاهای اصیل ایرانی قرار بگیرد.

فضایی آرام
اردک آب��ی در بخش دیگری از منوی 
خود ساالدها و پیش غذاهای مخصوص 
خود را دارد که این بخش هم مانند هر 
بخش دیگری از این رس��توران رنگ و 
بوی اصیل ایران��ی دارد. تمام غذاها از 
م��واد اولیه تازه و غیرکنس��روی و زیر 
نظر سرآش��پز تهیه شده و در مجموع 
ش��اید بتوان گفت هر آنچ��ه را از یک 
رستوران ایرانی انتظار می رود می توان 
در اردک آب��ی یافت. اما دکوراس��یون 

و نم��ای ظاهری رس��توران بر خالف 
من��و و غذاه��ا چندان ایران��ی نبوده و 
شکل و ش��مایلی مدرن دارند، اگر چه 
سعی ش��ده با تابلوهایی، نوع غذاهایی 
که در این رس��توران س��رو می ش��ود 
نشان داده ش��ود اما در مجموع ظاهر 
مجموعه بیشتر از سبک معماری غربی 
پی��روی می کند اما این نوع معماری و 
دکوراسیون باعث نشده که آرامشی که 
برای صرف غذا در یک رس��توران نیاز 
است از بین رفته و برعکس در مجموع 
این رستوران فضایی آرام برای گذراندن 

وقت به شما ارائه می کند.
همچنان که از یک رس��توران ایرانی 
برمی آید، نوش��یدنی های ایرانی نیز 
در این رس��توران در دسترس است. 
این نوش��یدنی ها اعم از آبمیوه های 
طبیع��ی، دوغ و نوش��ابه های گازدار 
است. به عالوه در رستوران اردک آبی 
می توان من��وی کامل صبحانه را که 
در رستوران ها و هتل های بین المللی 
وجود دارد ه��م تجربه کرد. قهوه ها 
و چای های مخصوص رس��توران هم 
در معرض انتخاب مش��تری بوده و 
ش��ما می توانید در هر زمان که اراده 
کردی��د از من��وی در اختیارت��ان از 
این نوش��یدنی های گرم هم سفارش 

دهید.

صبحانه ای به سبک اردک آبی
5 www.forsatnet.ir اوقات خوش

اطالعات تکمیلی 
رستوران شاندیز

نام رستوران:

اردک آبی 
Blue Duck

نوع رستوران: 
ایرانی- فرنگی      
Iranian European

آدرس: 
تجریش، مرکز خرید 
تندیس، طبقه هفتم

22730049
ساعت کار: 

7-12،11-16 ،19-23
رزرو تلفنی: دارد

ظرفیت: 230 صندلی

متوسط قیمت با 
مخلفات برای هر نفر: 

30000 تومان به باال

پارکینگ: به راحتی

کارت خوان
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شمس الدین کهانی
در گذش��ته مبتالیان به صرع از بس��یاری 
حق��وق اجتماع��ی خ��ود از جمل��ه ازدواج 
محروم بودند. اما با گذشت زمان و شناخت 
هر چه بیش��تر این بیم��اری، نگرش جامعه 
نس��بت ب��ه بیماری ص��رع تغیی��ر یافت و 
در نهای��ت ازدواج و تش��کیل خان��واده در 
این اف��راد، امری عادی ش��د. اغل��ب افراد 
مص��روع می توانن��د ازدواج کنند و فرزندان 
سالمی داش��ته باش��ند و از زندگی فعال و 
پرثمری لذت ببرند. با مصرف منظم دارو و 
خودداری از اشتغال در بعضی کارها، بدون 
آنکه برای سالمتی شما مشکلی پیش آید، 
می توانی��د تمام ایام را ب��ه کار ادامه دهید 
و از خان��واده خود مراقب��ت کنید. اگر قصد 
ازدواج دارید و مدتی طوالنی است که دچار 
صرع هس��تید و صرع ش��ما خ��وب کنترل 
نشده است، با پزش��ک خود مشورت کنید 
و عل��ت کنترل نش��دن حم��الت صرعی را 
بیابی��د. معموال درمان نادرس��ت یا مصرف 
نامرت��ب داروها عامل ادام��ه حمالت صرع 
اس��ت. پس از اطمین��ان از کنترل بیماری 
اقدام به ازدواج کنید. پیش از آنکه تصمیم 
نهایی را در مورد ازدواج بگیرید، بهتر است 
مش��کل صرع خود را با ش��خص مورد نظر 
در می��ان بگذارید. اگر چه هس��تند افرادی 
ک��ه مبت��ال به ص��رع ب��وده و آن را مخفی 
می کنند، ش��ما نه تنها آن را مخفی نکنید، 

بلکه صادقانه مشکل خود را با طرف مقابل 
در میان بگذارید و او را با مشاوره با پزشک 
معالج خویش، قانع کنید که با کنترل صرع 
می توان یک زندگی سالم داشت. با توجه به 
اینکه ۵۰ درصد بیماران مصروع را خانم های 
در س��نین باروری تشکیل می دهند، با این 
حال هنوز به طور دقیق تاثیر صرع، حمالت 
تش��نجی و داروهای ضد صرع ب��ر بارداری 
شناخته نشده اس��ت. اکثر خانم های مبتال 
ب��ه ص��رع، دوران بارداری طبیع��ی را طی 

کرده و زایمان بی خطری خواهند داش��ت. 
بیش از نیمی از مبتالیان به صرع در دوران 
ب��ارداری، هیچگون��ه تغیی��ری در حمالت 
تش��نجی پیدا نمی کنند و حت��ی گروهی، 
از تعداد حمالتش��ان کاس��ته می ش��ود، اما 
در عده ای دیگر تش��دید حمالت مش��اهده 
می ش��ود. در عین حال بر طب��ق مطالعات 
انجام ش��ده، گزارش شده است که بارداری 
تاثیر بسیار ناچیزی بر صرع دارد. در ضمن 
الزم اس��ت زنان مبتال به ص��رع مانند تمام 

زن��ان ب��اردار در ای��ن دوران مراقبت ه��ای 
جس��می و روان��ی الزم نظی��ر اس��تراحت 
کاف��ی، توجه دقیق به ام��ر تغذیه، دوری از 
هیج��ان، عصبانیت و پرهیز از کم خوابی را 
رعایت کنند. ع��ده ای از متخصصان عقیده 
دارند که مصرف قرص های ضدبارداری در 
بعضی از بیماران ممکن است باعث ذخیره 
ش��دن آب در بافت های بدن شود و از این 
طری��ق باعث تغییرات��ی در حمالت گردد. 
از طرفی بعضی داروه��ای ضد صرع مانند 

فنی توئین، فنوباربیتال، اتوسوکس��یماید و 
کاربامازپین باع��ث تضعیف اثرات داروهای 
ضدبارداری می ش��وند، بنابراین با توجه به 
نظرات مختلف پزش��کان در این مورد بهتر 
اس��ت که روش جلوگیری از حاملگی برای 
هر فرد مصروع با مش��ورت پزش��ک انجام 
گیرد. اظهارنظر در مورد این س��وال که آیا 
م��ادران مصرف کنن��ده داروهای ضد صرع 
می توانن��د به نوزادان خود ش��یر بدهند، تا 
اندازه زیادی بس��تگی به منافع جس��می و 
روانی ش��یردهی، آرزوهای م��ادر، وضعیت 
س��المت نوزاد و مقدار استفاده مادر از این 
داروه��ا دارد. طبق منابع موج��ود، تمامی 
ان��واع داروه��ای ضد صرع وارد ش��یر مادر 
ش��ده و از این طری��ق به ن��وزادان انتقال 
می یابد، ولی خوش��بختانه مق��دار دارویی 
ک��ه از طریق ش��یر مادر به نوزاد می رس��د 
زیاد نبوده و قابل چش��م پوش��ی است. لذا 
ش��یردهی را نباید برای م��ادران مبتال به 
ص��رع ممنوع ک��رد. متذکر می ش��ویم که 
ش��یر مادر مبتال به صرع ب��ا وجود مصرف 
داروهای ضدصرع برای نوزاد، کامال س��الم 
و بی خطر بوده و توصیه می ش��ود که طبق 
روال عادی ش��یردهی ادامه داش��ته باشد. 
توصیه می ش��ود اگر بیداری در شب برای 
مادر مبتال به صرع مناس��ب نیست و باعث 
تشدید حمالت می ش��ود، می تواند شیر را 

دوشیده و پدر آن را به کودک بدهد. 

نسبت ازدواج و صرع
نیازمندی های  مشاغل  ایران ضمیمه دوشنبه 8 دی 1393
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دولت الکترونیکی عبارت اس��ت از 
اس��تفاده دولت از فناوری اطالعات 
و امکانات آن جه��ت ارائه خدمات 
دولتی به شهروندان و افراد جامعه. 
از ای��ن طری��ق دول��ت می تواند از 
نزدیک با شهروندان خود در رابطه 
باش��د، اطالعات الزم را جمع آوری 
ک��رده و خدمات م��ورد نیاز آنها را 
هرچه س��ریع تر و با دقت بیش��تر 
در اختیارش��ان قرار دهد. توس��ط 
امکانات دولت الکترونیک، خدمات 
دولتی به صورت عادالنه و مس��اوی 
فاصل��ه  ب��دون در نظ��ر گرفت��ن 
جغرافیای��ی در اختی��ار عموم قرار 
می گیرد. به این وس��یله س��هولت 
اس��تفاده از ای��ن خدمات بیش��تر 
ش��ده و صرفه جویی قابل توجهی از 
نظر هزینه و زمان انجام می ش��ود. 
مس��ئله دیگ��ر ارائه ای��ن خدمات 
به صورت ش��بانه روزی و تمام وقت 
اس��ت که بدی��ن ترتی��ب می توان 
برنامه ری��زی صحیح کرده و نیاز به 
حضور در ساعات خاصی در اداره ها 
کاه��ش  دولت��ی  س��ازمان های  و 
می یابد. خدمات دولت الکترونیکی 
معموال از طریق شبکه های عمومی 
مانند اینترنت در اختیار عموم قرار 
می گیرد. دول��ت الکترونیک دارای 
حیطه وس��یعی اس��ت و معموال به 

چه��ار مدل تقس��یم می ش��ود. به 
عبارت دیگر دولت به چهار ش��کل 

زیر خدمات خود را ارائه می کند. 
)G2C( دولت به شهروند

ای��ن م��دل، خدم��ات دولت��ی  در 
به ص��ورت الکترونیک��ی در اختی��ار 
ش��هروندانی قرار می گیرد که برای 
فعالیت ه��ای پیش پا افتاده مجبور به 
مراجع��ه به ادارات دولتی هس��تند. 
فرم های  پر ک��ردن  مانند  خدمات��ی 
برای  درخواس��ت  تهیه  اطالعات��ی، 
خدمت��ی خ��اص، مش��اهده نتیجه 
پیگی��ری  و  ی��ا درخواس��ت  نام��ه 
قبی��ل.  ای��ن  از  خدمات��ی  و  آن 
همچنی��ن خدماتی مانند رأی گیری 
الکترونیک��ی در ای��ن م��دل دارای 

اهمیت خاصی است.

)G2B( دولت به بنگاه اقتصادی
در این مدل، ش��رکت ها و موسس��ات 
خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه 
هستند، برای مراوده با دولت و دریافت 
خدمات دولتی از فن��اوری اطالعات و 
دول��ت الکترونیک اس��تفاده می کنند. 
فعالیت هایی مانند ثبت شرکت، دریافت 
مجوزهای صادراتی ی��ا وارداتی، بیمه، 
گمرک، ارتباط ب��ا وزارتخانه ها و از این 
قبیل. به این وس��یله اطالع��ات الزم و 
راهکاره��ای موجود دول��ت به صورت 
عادالنه و با پرهیز از سوء اس��تفاده های 
احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در 

اختیار همگان قرار می گیرد. 
)G2E( دولت به کارکنانش

یک��ی از چالش های دول��ت، برقراری 
ارتب��اط بی واس��طه ب��ا کارکنانش و 

مدیریت صحیح آنه��ا جهت افزایش 
بهره وری و در عین حال ارائه خدمات 
مختلف ب��ه آنهاس��ت. در این مدل، 
از امکان��ات دول��ت الکترونیکی برای 
مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات 
مالی و تسهیالت، دریافت نقطه نظرات، 
انتقادها و پیشنهادها و به صورت کلی 

ارتباط صحیح استفاده می شود. 
)G2G( دولت به دولت دیگر

در شرایطی که کش��ورها به درستی 
به س��مت دولت الکترونیکی حرکت 
کنن��د و مدل های پیش��ین آن  را به 
ش��کل صحیح و جامع پیاده کنند، 
مدل دیگری از دول��ت الکترونیکی 
ک��ه در برقراری ارتباط بین دولت ها 
نق��ش دارد، دارای اهمی��ت وی��ژه 
مختل��ف  س��ازمان های  می ش��ود. 

جهان��ی ک��ه بین چند کش��ور، یک 
اتحادی��ه یا گ��روه هم��کاری ایجاد 
می کنن��د، می توانند توس��ط دولت 
بهتری  مدیریت  قابلیت  الکترونیکی 
داشته باشند و ارتباطات نزدیک تری 
ایجاد کنند. به طور مثال پروژه ای با 
این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال 
پیگیری اس��ت که خدمات اتحادیه 
اروپا را برای کل مردم اروپا به صورت 

الکترونیکی ارائه کند.
گواهینامه دیجیتالی و مرکز 

گواهی امضای دیجیتال 
س��ندی  دیجیتال��ی،  گواهینام��ه 
الکترونیکی است که هویت فرد را در 
فضای مجازی نشان می دهد و به نوعی 
معادل شناس��نامه یا کارت شناسایی 
وی است. در گواهینامه دیجیتالی که 
عموما از اس��تاندارد X.509  پیروی 
می کند، اطالعاتی مانند مش��خصات 
ف��رد، کلی��د عموم��ی وی و امضای 
دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه 
ثبت می شود. البته بنا به نوع کاربرد، 
داده ه��ای دیگری نی��ز در گواهینامه 
دیجیتالی وجود دارند. بدین وس��یله 
و ب��ا در اختی��ار داش��تن گواهینامه 
دیجیتال��ی یک فرد، می ت��وان کلید 
عمومی معتبر وی را در اختیار داشت 
تا بتوان امضای دیجیتالی ارس��الی از 

طرف او را اعتبارسنجی کرد. 

قیمت امضای دیجیتال و دولت الکترونیکی
موبایل

Samsung
Galaxy S5 SM-G900H

1639000

Apple
iPhone 5
2299000

 LG
G Flex D958

1375000

 HuaweiAscend
G600 - U8950

619000
 برای مشاهده قیمت های روز

انواع کاالهای دیجیتال به سایت 
www.Forsatnet.ir  مراجعه نمایید
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گروه صنعتی سدید ماشین افالک
با دو دهه سابقه در نوار، نقاله ثابت و متحرک )بارگیری(

 رولیک صنعتی با یک سال گارانتی، کوبیت، سرند، فیدر، ماسه شور
و ایستگاه مرکزی بتون

علی اصغر فلکی 09121485056      8 -56530360   56530477
w w w . s a d i d m a s h i n a f l a k . i r

پـوالدین سـازه
 طراح و سازنده انواع جرثقیل سقفی، دروازه ای

و تجهیزات خاص جابجایی مواد

2 6 4 1 5 8 7 0  - 2 6 4 1 5 4 8 6
p o o l a d i n s a z e h n o v i n @ g m a i l . c o m

8www.forsatnet.irنمای صنعت

کتاب »طراحی پالس��تیک سازه های فوالدی مقاوم 
در برابر زلزله براس��اس س��طح عملک��رد« در مورد 
طراحی پالس��تیک سازه های فوالدی مقاوم در برابر 
زلزله براس��اس س��طح عملکرد اس��ت که همراه با 
DVD مطال��ب تکمیل��ی و همچنین PDF کتاب 

و فایل آزمایشگاهی عرضه شده. 
بدون ش��ک، طراح��ی ل��رزه ای براس��اس عملکرد 
)PBSD( از اجزای مهم مهندس��ی زلزله در آینده 
اس��ت. PBSD ک��ه در ابتدا به عنوان روش��ی برای 
مقاوم س��ازی س��ازه های موج��ود در اوایل دهه ۹۰ 
با انتش��ار اس��ناد FEMA356 مطرح ش��ده بود، 
به تدری��ج به عنوان رویکرد معقول و مناس��ب، برای 
طراحی سازه های جدید هم معرفی شد. بسیاری از 
س��اختمان های بلند در لس آنجلس، سانفرانسیسکو 
و جاهای دیگر با اس��تفاده از روش PBSD طراحی 
 PBSD ش��ده اند. نس��ل جدی��دی از روش ه��ای
توس��ط انجمن تکنولوژی کاربردی )ATC(، تحت 
پ��روژه ای ب��ا عن��وان  ATC-58 در حال توس��عه 
اس��ت. س��ازمان هایی مثل انجمن طراحی سازه ای 
س��اختمان های بلند لس آنجلس و مرکز تحقیقاتی 
مهندس��ی زلزله پاس��یفیک به طور ج��دی در حال 
توسعه و تدوین راهنماهایی برای به کارگیری روش 
PBSD در طراحی و ارزیابی سازه های مهم هستند. 
یکی از مش��کالت همه روش های PBSD موجود 
این اس��ت که اساس��ا بی��ش از اینک��ه یک روش 
طراحی باش��ند، راهی ب��رای ارزیابی هس��تند. به 
عبارت دیگر اصول PBSD موجود، ابزاری اس��ت 
برای ارزیابی عملکرد لرزه ای س��اختمانی که قبال 
طراح��ی ش��ده و در واقع یک روش ش��فاف برای 
طراحی س��اختمان، جهت رسیدن به یک عملکرد 
مطل��وب فراهم نمی کنند. این دقیقا چیزی اس��ت 
که این کتاب انجام می ده��د. با فراهم کردن یک 
رویک��رد گام به گام واضح و ش��فاف ب��رای طراحی 
یک س��اختمان، به  ط��وری  که عملک��رد مطلوب 
ب��رای یک تحریک لرزه ای داده ش��ده فراهم کند. 
اصول ارائه  ش��ده در این کتاب، مهندس سازه را از 
تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی طاقت فرس��ا 
در طول پروس��ه طراحی و محدودیت های مربوط 
ب��ه به کارگیری تحلیل تاریخچ��ه زمانی غیرخطی 
نج��ات می ده��د و به یک نقطه مناس��ب رهنمون 
می کند: صحت نس��بی عملکرد مناسب یک سازه 
از قبل طراحی شده. این امر، با به کارگیری قوانین 

ساده طراحی پالس��تیک در فوالد، اصول طراحی 
براساس ظرفیت و استفاده از یک الگوی بار جانبی 
اس��تاتیکی ساده ممکن می ش��ود. الگوی باری که 
به  رغم ش��باهت به الگ��وی بار جانبی اس��تاتیکی 
آیین نامه ها اندکی با آن متفاوت اس��ت. در نتیجه 
ساختمانی به دست می آید که با استفاده از تحلیل 
مهندسی و تکنیک های طراحی پایه طرح می شود 
و در معرض زلزله ای با شدت مشخص، رفتار مورد 

انتظار را نشان می دهد. 
از ویژگی های استثنایی این کتاب، عالوه بر تشریح 
اصول طراحی مناس��ب بحث شده فوق، به کارگیری 
ای��ن روش برای سیس��تم های س��ازه ای گوناگون با 
توضیحات شیوا و مثال های طراحی عددی مختلف 
اس��ت که در هر گام، پروس��ه کامال تعریف و نشان 
داده می شود. بدون ش��ک این کتاب برای طراحان 

لرزه ای س��ازه های فوالدی بسیار مفید و عملی و نیز 
برای اس��اتید و دانشجویان دانش��گاه ها در مباحث 

طراحی پالس��تیک یک ابزار آموزش��ی و ارزشمند 
civiL808.com :خواهد بود.                  منبع

طراحی پالستیک سازه های فوالدی مقاوم در برابر زلزله
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اسداهلل عسگراوالدی، تاجر ش��ناخته شده ایرانی در 
ی��ک گفت وگوی طوالنی با خبرآنالی��ن به مرور رمز و 
راز ه��ای موفقیت خود در عرصه تجارت پرداخت. او در 
ای��ن گفت و گو از ه��ر آنچه در رابطه ب��ا موفقیت او در 
عرصه تجارت اثر گذار بود سخن گفت. او کلید موفقیت 
تجاری خود را این گونه روایت کرد که زودتر از دیگران 
مطلع شده و تصمیم گرفته است: »زودتر از دیگران در 
مس��ائل تجاری، مطلع ش��دم. زود تر از دیگران تصمیم 
گرفتم. وقتی تصمی��م گرفتم هم بدون درنگ، تصمیم 
خ��ودم را عم��ل کردم. من این س��ه جمل��ه را از پای 

ساختمان راکفلر بزرگ به خاطر دارم.«
او در توضیح بیشتر این شیوه رفتاری خود این گونه 
توضیح داد: »سعی کردم اگر می خواهم صادرات سیب 
کنم، نخس��ت سیب را بشناسم و مسائل مربوط به آن 
را زود تر از دیگران بفهمم و مطلع ش��وم. یعنی وقتی 
می خواهم س��یب صادر کنم باید مشاهده کنم اوضاع 
آن در دنیا چگونه اس��ت. این مطلع ش��دن به مفهوم 
رانت اطالعاتی نیس��ت، بلکه براس��اس دانش و بینش 
اس��ت. وقتی مطلع شدم هم باید س��ریع با دقت و با 
مطالعه تصمیم بگیرم. وقتی تصمیم گرفتم »دو دلی«، 
»درن��گ« و »صب��ر کنم ببینم فردا چه می ش��ود« را 
باید کنار گذاش��ت. یکی دیگر از رموز من این اس��ت 
که هر وق��ت هیچ کس کاالیی نمی خرد، من می خرم 
و هر وقت همه دارند می خرند، من کنار می نش��ینم و 
یواش ی��واش جنس ها را می فروش��م. یک نکته دیگر 
هم بگویم و آن هم اینکه گنجشک روی درخت برای 
آسمان هاس��ت. نباید فریب گنجش��ک روی درخت را 
خورد. تا بخواهید بگیریدش می پرد و می رود. این هم 

یک فلسفه ای دارد.«

عسگراوالدی که در گفت و گویی با خبرآنالین خود 
را هفتمین ثروتمند ایرانی معرفی کرده بود، در ادامه 
توضیحات خود به خاطره ای از س��فر نیویورک اشاره 
کرد که س��هم بسزایی در مس��یر موفقیت تجاری او 
داش��ته اس��ت: »من چون تجارت زیره می کردم یک 
سفری دوباره در س��ن 2۷ سالگی به نیویورک رفتم. 
یک خریدار »زیره« داشتم. بزرگ ترین خریدار ادویه 
دنی��ا در آن زمان بود که از من »زیره« می خرید. یک 
س��اختمان ۴۰ طبقه داش��ت که برای خ��ودش بود. 
در طبقه سی و هش��تم نشس��ته بود. من خ��ودم را به 
همان طبقه 3۸ رس��اندم. به منشی های او گفتم من 
می خواهم مدیرشان را ببینم. از من سوال کردند: »تو 
کی هس��تی؟« خودم را معرفی کردم و منشی به من 

گفت: »وقت گرفتی؟« پاسخ من منفی بود. منشی در 
واکنش به پاس��خ منفی من برای ۴۶ روز بعد دیگر به 
من نوبت داد. گفتم: »من امروز آمدم و فردا صبح هم 
می خواهم بروم.« منشی گفت: »ما نمی توانیم به شما 
وقت بدهیم.« من هم در جواب گفتم که می نش��ینم 
وقتی که مدیر صدایش زد به او بگوید همچین فردی 
از ای��ران آمده و قصد مالقات دارد. منش��ی رفت و به 
او گفت که من نشس��تم. مش��اهده ک��ردم که همان 
خریدار بزرگ خش��کبار آمد و م��ن را به داخل اتاق 
برد. از هم��ه چیز صحبت کردیم. رفتم و صحبت مان 
که تمام ش��د خواس��تم خداحافظی کنم اما او از من 
خواس��ت تا ناهار مهمانش باش��م. گفتم به یک شرط 
می مان��م و آن ه��م اینکه مرا یک نصیح��ت کند. در 

اجابت این خواسته من گفت: »گنجشک روی درخت 
مال آسمان هاست«. من اول نفهمیدم چه می گوید اما 
نتوانس��تم بگویم که متوجه نشدم. می خواستم نشان 
دهم که آدم با هوش��ی هستم و همه چیز را می فهمم. 
به همین علت گفتم که فهمیدم اما توضیح بیش��تری 
بدهد. گفت: »من و تو کارمان تجارت ادویه هس��تیم 
و با سلف فروشی سر و کار داریم. سلف هم در تجارت 
این گونه اس��ت که تاجر می رود و برای یک سال کاال 
را می فروش��د. به هوای اینکه مردم می آیند می خرند. 
این گنجشک روی درخت است و مال آسمان هاست. 
تو می فروش��ی و بازار ترقی می کن��د و میری بخری 
که نمی تونی بخری. این ب��ال می زند و می رود. برای 
تو نیس��ت. تا کاالیی در انبارت نیام��ده نفروش.« به 
من گف��ت: »اگر س��لف بخری، ض��رر آن ۱۰ درصد 
است اما س��لف بفروشی ضرر آن 2۰۰ درصد است.« 
بعد هم توضیحاتی داد ک��ه برای من قانع کننده بود. 
ای��ن را همیش��ه دارم. من هیچ وقت کاالی نداش��ته 
را نمی فروش��م. من اگر پس��ته در انبار نداشته باشم 
نمی فروش��م. چ��را ک��ه گنجش��ک روی درخت مال 
آسمان هاس��ت. م��ن پیش��نهاد می کن��م در کار های 
تجارتی س��عی کنید س��لف نفروش��ید. اگر کارخانه 
دارید و مجبور هستید که محصوالت کارخانه را برای 
یک س��ال بفروشید، باید جوری برنامه ریزی کنید که 
بتوانید بخرید. اگر ریس��ک کنید و مواد اولیه نداشته 

باشید و بفروشید گیر خواهید کرد.«
نکته جالب در میان توضیحات عسگراوالدی می تواند 
تسلط او به زبان انگلیسی باشد: »انگلیسی بلدم. خوبش 
هم بلد هستم. سخنرانی انگلیسی هم می کنم. تا اندازه 

رفع نیاز می دانم. بیشتر از حد یک تاجر می دانم.«

اسداهلل عسگراوالدی: به انگلیسی سخنرانی می کنم

آشنایی با یک تاجر ایرانی
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زمانی که ما از گوش��ی های همراه معمولی به س��مت 
گوشی های هوشمند حرکت کردیم، جهشی بزرگ در 
ارتباطات را ش��اهد بودیم. به ج��ای اینکه فقط قادر به 
ایجاد تماس و ارس��ال پیام های متنی باش��یم، اکنون 
ب��ا تلفن های هوش��مند به اینترنت متصل می ش��ویم، 
ایمیل می فرستیم، پیام های لحظه ای ارسال می کنیم، 
فایل ه��ای مورد نیازمان را دانلود می کنیم و بس��یاری 
کاره��ای دیگ��ر را که ب��ه ارتباطات نی��از دارند انجام 
می دهیم. در مورد خانه های هوش��مند نیز وضعیت به 
همین منوال اس��ت. تفاوت اصلی خانه های هوش��مند 
با خانه های معمولی در این اس��ت که همه وس��ایل در 
خانه های هوش��مند به یکدیگر متصل هستند و با یک 
دس��تگاه مرکزی کنترل می ش��وند. کنترل آب و هوا، 
چراغ ها، ل��وازم، قفل ها و انواع مختلف��ی از دوربین ها 
و مانتیورهای��ی که می توانند به خانه های هوش��مند و 
خودکار اضافه ش��وند از هر ج��ای خانه و حتی دور از 
خانه قابل کنترل هستند. اما فایده ارتباط وسایل خانه 
با یکدیگر چیست؟ در یک کالم و به طور خالصه جواب 
این اس��ت: راحت بودن! داش��تن یک خانه هوش��مند 
باعث می ش��ود بتوانی��د کارهای زی��ادی را با زحمت 
کمت��ری انجام دهی��د. کارهایی مانن��د تنظیم تهویه، 
خاموش کردن المپ ها، روش��ن کردن مایکروفر برای 
گرم کردن غذا و غیره. شما می توانید برای وسایل خانه 
خ��ود زمان بندی نی��ز تعیین کنید، بنابراین یکس��ری 
کاره��ا در س��اعات خاص��ی از روز به ص��ورت خودکار 
انجام خواهند شد. حتی برخی از این وسایل هوشمند 
قابلیت یادگیری داش��ته و از کارهایی که ش��ما انجام 
می دهید، می آموزند، درنتیجه با فعالیت بسیار کمتری 
می توانی��د انجام خیلی کارها را به ص��ورت خودکار به 
وس��ایل خانگی خود محول کنید. به طور مثال اگر در 
داخل اتاق خواب هستید و فراموش کرده اید المپ های 
پارکینگ را خاموش کنید، هیچ جای نگرانی نیست و 
الزم نیس��ت برای خاموش کردن المپ ها به پارکینگ 
بروید. صفحه کلیدی که در داخل اتاق خواب شما نصب 
شده این امکان را به شما می دهد که با وارد کردن کد 
المپ های پارکینگ به آنها دسترس��ی مس��تقیم پیدا 
کرده و آنها را خاموش کنید. این سیس��تم هوش��مند 
خانه دارای یک ریموت کنترل مرکزی )با صفحه ساده 
یا لمس��ی( است که کاربر قادر خواهد بود با استفاده از 
آن کلی��ه لوازم برقی داخل خان��ه خود را کنترل کند. 

برای این کار کافی اس��ت تنها مصرف کننده مورد نظر 
را روی ریموت کنت��رل انتخاب و س��پس فرمان مورد 
نظ��ر را صادر کند، از س��وی دیگر کاربر قادر اس��ت تا 
فرمان روش��ن یا خاموش را برای روش��نایی های خود 
از طری��ق کلیدهای س��نتی خود نیز اعم��ال کند. این 
سیستم هوشمند خانه قابلیت کنترل کلیه روشنایی ها 
با قابلیت کنترل میزان ش��دت روشنایی کلیه پریزها، 
سیس��تم های تهوی��ه )کول��ر، فن کویل( را دارا اس��ت. 
مصرف کننده قادر است تا به وسیله ریموت کنترلی که 
در اختی��ار دارد کلیه لوازم صوت��ی و تصویری خود را 
مانن��د تلویزی��ون، ضبط و... کنترل کند و با اس��تفاده 
از ای��ن امکان دیگر نیازی به ریموت کنترل های متنوع 
وجود نداش��ته و کلیه لوازم تنها با یک ریموت، کنترل 
می شوند. این سیستم هوشمند خانه دارای سناریو نیز 
هست، به این معنی که مصرف کننده می تواند چندین 
کار مختل��ف را تنها با فش��ردن یک کلید اجرا کند، به 
ط��ور مثال وقت��ی کاربر قصد خروج از من��زل را دارد 
دیگر نیاز نیس��ت به صورت مجزا کلیه روش��نایی ها را 
خام��وش کند، در  این حالت با فش��ردن یک کلید، بنا 
بر تعریف کلیه روشنایی ها، سیستم تهویه و... به صورت 
خودکار خاموش و سیس��تم امنیتی نیز فعال می شود، 
این س��ناریوها در ۱۶ نوع مختلف )سناریوی تماشای 
تلویزیون، میهمان، اس��تراحت و...( وجود داش��ته که 
کارب��ر بنا بر نیاز خود هر یک از آنها را تعریف می کند. 
ف��رض کنید ک��ه از محل کار خود به س��مت خانه در 
حال حرکت هس��تید و مایلید در زمان وارد ش��دن به 
منزل به جای گرما یا س��رما از ه��وای مطبوع بهره مند 
شوید. کافی است قبل از رسیدن به خانه شماره تلفن 
من��زل خود را گرفته و پس از ارتباط با سیس��تم گویا 
کلمه عبور شش رقمی را وارد کرده و سپس کد روشن 
شدن سیس��تم تهویه )سرمایشی یا گرمایشی( را وارد 
کنید، خواهید دید که پس از ورود به خانه با توجه به 
روشن شدن سیس��تم تهویه از هوای مطبوع بهره مند 
خواهید بود. به همین ش��کل می توانید دس��تگاه هایی 
مانند )پلوپز، س��ماور برقی، تلویزیون، چراغ ها، اسپلیت 
یونی��ت( را کنترل کنید. اگر از خانه خارج ش��ده اید و 
فرام��وش کرده اید که تلویزیون، ش��یر گاز یا برخی از 
المپ ه��ا را خاموش کنی��د دیگر مجبور به بازگش��ت 
نیس��تید. با استفاده از سیستم هوشمند و تلفن همراه 
خود می توانید به روش��ی که در باال توضیح داده ش��د 

وسایل الکتریکی مورد نظر را خاموش کرده یا شیر گاز 
را ببندید. دس��تگاه فرس��تنده- گیرنده مرکزی دارای 
تایمر اس��ت، لذا کاربر می تواند برای مصرف کننده های 

مورد نظر خود زمان خاموش یا روش��ن را تعریف کرده 
ت��ا در زمان مورد نظر فرمان خاموش یا روش��ن اعمال 

شود. 

خانه هوشمند
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اگر تا حاال یک مس��ابقه تنیس را تماشا نکرده 
باش��ید و در یکی از مهم ترین مسابقات تنیس 
جه��ان به عنوان تماش��اچی ش��رکت کنید آیا 
می توانید تابلوی امتیازات را درک کنید؟ به طور 
حت��م این اعداد برای ش��ما غریبه خواهد بود و 
درک امتیازات بازیکن ها را دش��وار خواهد کرد 
و ممکن اس��ت موجب نتیجه گیری نادرس��ت 
شود. اما با کمی توضیح، درک تابلوی امتیازات 
تا حدودی آس��ان خواهد ش��د و کم کم متوجه 
می ش��وید که در بازی چ��ه دارد می گذرد و از 
همه مهم تر چه کس��ی دارد می برد. کارآفرینان 
به طور طبیع��ی عادت دارند تمام تمرکز خود را 
روی اصلی تری��ن کار کسب و کارش��ان بگذارند. 
مث��ال تولی��د ی��ک محص��ول و ف��روش آن، یا 
طراح��ی روش های ارائه یک خدمت جدید. آنها 
آنق��در درگیر جزیی��ات کار تولیدی یا خدماتی 
خود می ش��وند که بس��یاری از م��وارد مهم در 

کسب و کارشان را بی توجه، رها می کنند. 
تعداد زیادی کسب و کار هستند که فروش باالیی 
در ماه دارند و به درآمد زایی رسیده اند اما هرآنچه 
را درمی آورند برای پوش��ش هزینه های تولید و 
دستمزد و مواد اولیه خرج می کنند و بازهم برای 
اینکه بتوانند خود را سرپا نگه دارند نیاز به پول 
بیشتر دارند. صاحب این گونه کسب و کارها اگر 
چشمش را روی واقعیت های کسب وکارش که 
در اع��داد و ارقام گزارش های مالی آن منعکس 
می شود، ببندد و تنها به قسمت شیرین داستان 
یعنی فروش باال توجه کند، به زودی ممکن است 
شکست بخورد. اما اگر گزارش های سود و زیان 
و تراکنش ه��ای مالی را بررس��ی کند می تواند 

راهکاری ب��رای آن وضعیت بیاب��د. برای مثال، 
س��رعت فروش��ش را مدتی کم کند و در عوض 
روی نق��د ک��ردن چک ها و تس��ویه بدهی های 
مش��تریان و همچنین کاه��ش هزینه ها تمرکز 
کند تا جریان نقدینگی از حالت منفی )هزینه ها 
بیشتر از درآمد( به صفر و کم کم به مثبت تغییر 

کند. 
اگر ش��ما به عنوان یک کارآفرین اع��داد و ارقام 
مالی خود را درک کنید، کس��ب و کارتان را بهتر 
درک خواهید کرد و در نتیجه می توانید کنترل 
کس��ب و کارتان را در دست بگیرید. ممکن است 
تصور کنید ک��ه کارهای امور مال��ی پیچیده و 
ترسناک است اما در واقع آنقدرها هم که به نظر 

می رسد سخت نیست. متاس��فانه تعداد زیادی 
از کس��ب و کارها در حال حاضر وجود دارند که 
از نظ��ر مالی بیمارند اما به دلیل اینکه صاحبان 
آنه��ا توجهی به ام��ور مالی ندارن��د، نمی توانند 
راه چ��اره ای را برای آن بیندیش��ند و در نتیجه 
به تدری��ج – اغلب بدون اینکه دلیل اصلی اش را 
بدانند – ورشکسته می شوند. این یک حقیقت 
اس��ت که بی توجهی به صورت های مالی، چشم 
کارآفرین را روی حقایق کس��ب و کارش خواهد 
بست. در اوایل راه اندازی یک کسب و کار، بیشتر 
از بقیه باید روی صورتحساب سود و زیان تمرکز 
شود زیرا به کارآفرین کمک خواهد کرد تا بداند 
فعالیت ه��ا و محصوالت درآم��دزا کدامند و چه 

کارهایی بیشتر از همه هزینه بر هستند. به این 
ترتیب کارآفرین از خود باید بپرسد که چه کاری 
می توان��د برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد 
انجام دهد؟ یک کارآفری��ن از ابتدای راه اندازی 
کس��ب و کار خود باید هزینه ه��ا را کنترل کند. 
تک تک هزینه ها باید ثبت شوند و از آنجایی که 
هر یک هزارتومانی که در یک استارت آپ خرج 
می شود مهم است، کارآفرین باید به دقت بررسی 
و تحقیق کند که آیا صرف آن هزینه واقعا الزم 
اس��ت و همچنین آیا راه دیگری می تواند بیابد 
که کار مورد نظر با هزینه ای کمتر انجام شود؟ 

یکی از دالیل اصلی شکس��ت اس��تارت آپ ها 
با توجه ب��ه اینکه زمان زی��ادی طول خواهد 
کش��ید که به درآمدزایی برس��ند، خرج شدن 
همه س��رمایه و درنتیجه بی پولی اس��ت. پس 
بهتر اس��ت از ابت��دا نیم نگاهی ه��م به نقطه 
سربه س��ری، یعنی زمان��ی ک��ه از آن به بعد 
درآمد ش��ما از مخارج تان بیشتر خواهد شد، 
داش��ته باش��ید. می ت��وان نتیج��ه گرفت که 
کارآفرینانی که اعداد و ارقام کسب و کارش��ان 
را می دانند به نس��بت س��ایرین، برتری دارند. 
همان طور که گفته ش��د داشتن توانایی درک 
داس��تان پش��ت این اعداد می توان��د یکی از 
عوامل مهم موفقیت یک کس��ب و کار باش��د. 
همچنین، سرمایه گذاران بیشتر از دیگران، به 
کارآفرینانی توجه می کنند که به مسائل مالی 
کسب و کارشان آگاه هس��تند. زیرا با پرسیدن 
چن��د س��وال مش��خص می توانن��د وضعیت 
س��المت کسب و کار را درک کنند و به سرعت 

برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. 

راهکارهای ثبت، دعاوی حقوقی و کیفری عالمت تجاری )برند(
ارائه خدمات مشاوره، تنظیم قرارداد

33 سال تجربهوکالت در دعاوی
021-42056
8 صبح الی 8 شب  مالصدرا

گروه حقوقی دادآرمان- وکالی پایه یک دادگستری در سراسر ایران

ارائه خدمات مشاوره- تنظیم قرارداد- وکالت در دعاوی
حمایت حقوقی از شرکت ها در قالب پرداخت ماهیانه

تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی)فارسی و انگلیسی( و قبول داوری
www.dadarman.ir    info@dadarman.ir

تلفن های دفتر تهران: 88812725 - 88812997   فکس:88846329

دادآرمــان
حامی حقوقی شماست

موسسه حقوقی 

آگـرین
قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی،کیفری 

و خانواده
ثبت، امالک، وصول مطالبات، ثبت احوال

88196410 )10 خط(
خ ولیعصر،روبروی بیمارستان دی،کوچه 

دوم،پالک 10،واحد 17،طبقه 5
مدیریت: تهرانی

موسسه مالی پارسا
 فاکتور رسمی با کد اقتصادی معتبر

 و با گواهی ارزش افزوده معتبر
از شرکتهای واقعی و کارخانجات

44873046 - 09190844844

موسسه حقوقی افشار
انجام کلیه امور حقوقی، کیفری، مالیاتی، شهرداری، 

منابع طبیعی، ارگانهای دولتی

دادگاه های بدوی وتجدید نظر تا دیوان عالی 
کشور،دادگاه های اداری تا دیوان عدالت اداری

88770634
 خ ولیعصر،جنب بیمارستان دی،

شماره 5،طبقه 4،واحد 20

موسسه حقوقی صبا
اختالفات کارگری و کار فرمایی

برقراری بیمه بیکاری،جرایم تامین اجتماعی
تنظیم انواع قرارداد

دیوان عدالت اداری

09010945207 - 66028600

 موسسه حقوقی اندیشه صلح
 انجام امور مشاوره و وکالت در مورد

کلیه امور حقوقی،ملکی،ثبتی،دیوان 
 عدالت اداری و دیوان عالی کشور

خیابان شریعتی،خیابان ملک،پالک 
 38،طبقه 2،واحد 7

77528682 - 77515199

درک امور مالی کسب و کارها 

براس��اس ماده ۶ آیین نامه 
مرخصی ه��ا؛ ه��ر گاه مدیر 
واح��د بنا به مصال��ح اداری 
با تقاضای مرخصی کارمند 
از حی��ث م��دت و زم��ان 
اس��تفاده موافق��ت نکن��د، 
دادن مرخص��ی ب��ا تواف��ق 
به وق��ت دیگری  کارمن��د 
موک��ول می ش��ود، ب��ا این 
حال در صورتی که کارمند 
نتوان��د از مرخصی س��االنه 
خود استفاده کند فقط ۱۵ 
روز آن قابل ذخیره اس��ت. 
حداکثر مدتی که کارمند در 
یک سال تقویمی می تواند از 
مرخصی اس��تحقاقی همان 
سال و مرخصی استحقاقی 
ذخیره شده استفاده کند از 
چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. 

آیا می دانید فقط 
15 روز از مرخصی 

استحقاقی کارمندان 
دستگاه های دولتی و 9 
روز مرخصی کارگران 

قابل ذخیره است؟ 

آیا  می دانید؟

نیازمندی های  مشاغل  ایران

صدرا حساب
پیگیری و حل پرونده های مالیاتی شرکتها

تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده و صورت معامالت فصلی
بستن حساب های پایان سال و تحریر دفاتر قانونی
تلفکس:88754504   مستقیم:09123333788
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مدیرمنطقه گلستان در مراسم هفته پژوهش: 
پایه های اقتصاد مقاومتی بر دانش و پژوهش 

استوار است
آیین بزرگداشت هفته پژوهش، همگام با سایر مناطق شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران، با حضور پژوهش��گران منطقه گلستان در سالن 

اجتماعات ستاد منطقه برگزار شد. 
در این مراس��م، امیر بنی کریمی، مدیر منطقه گلس��تان با اشاره به شعار 
هفته پژوهش سال ۹3، »پژوهش و فناوری، پیشران اقتصاد دانش بنیان« 
بیان داشت: پایه های اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری 

است بر دانش و پژوهش استوار است. 
مدیر برتر پژوهش��ی شرکت، پژوهش را حلقه ارتباطی دانشگاه با صنعت 
نفت خواند و اضافه کرد: نظام نامه پژوهش��ی وزارت نفت، امکان همکاری 
کارکنان با اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها را در قالب 
مش��اور صنعتی مهیا ساخته اس��ت و این فرصت مغتنمی برای کارکنان 

پژوهشگر شرکت است. 
بنی کریمی گفت: در سال ۹3 اقدامات بزرگ پژوهشی در منطقه گلستان 
انجام گرفته اس��ت و در واقع این قبیل مراس��م، بهانه ای جهت تقدیر از 

پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های پژوهشی در منطقه است. 
در ادامه رضا دیلم صالحی، مس��ئول پژوهش منطقه گلستان، کسب رتبه 
برتر منطقه گلس��تان در زمینه پژوهش در س��ال ۹3 را به مدیر منطقه و 
تمامی کارکنان تبریک گفت و تاکید کرد: کس��ب این مقام در س��ه سال 
پیاپی، نتیجه برنامه ریزی  دقیق، حمایت مدیریت، تالش و پشتکار کمیته 

پژوهش و همچنین فعالیت های کارکنان منطقه بوده است. 
 ،CNG کارشناس برتر وزارت نفت در سال ۹2 افزود: تدوین رشته جدید
هم��کاری در تدوین یک اس��تاندارد مل��ی، برگزاری همای��ش یک روزه 
آسیب شناسی عملکرد کمیته های پژوهش مناطق، پذیرش ۹ مقاله علمی 
کارکن��ان منطقه در مجالت و کنفرانس های ملی، انعقاد س��ه تفاهمنامه 
پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان، حمایت از پنج پایان نامه 
کارشناس��ی ارشد و دکترا، فعالیت مس��تمر دفتر ارتباط پژوهشی منطقه 
در دانشگاه گلستان، بازدید پژوهشی از مراکز صنعتی و تحقیقاتی داخل 
و خارج اس��تان و همچنین برگزاری کالس های آموزشی تخصصی جهت 

پژوهشگران از اهم اقدامات پژوهشی سال ۹3 منطقه گلستان است. 

آبفای استان اصفهان؛ غرفه برتر پانزدهمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور 

معاون منابع انس��انی و بهب��ود مدیریت آبفای اس��تان اصفهان گفت: در 
پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور آبفای استان 
اصفهان عن��وان غرفه برتر را به لحاظ ارائه پروژه های تحقیقاتی کاربردی 

پایان نامه های مورد حمایت به خود اختصاص داد. 
به گ��زارش خبرن��گار ما از اصفهان، س��جادی ف��ر افزود: در نمایش��گاه 
دس��تاوردهای پژوهش و فناوری کش��ور، آبفای استان اصفهان 3۸ پروژه 
تحقیقات��ی انج��ام و در حال انجام، 3۰ مقاله، 2۴ پایان نامه دانش��جویی 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، سه کتاب و دو اختراع ارائه کرد. 

وی انجام فعالیت های علمی و پژوهش��ی را محور توسعه و پیشرفت در تمام 
زمینه ها دانس��ت و اعالم کرد: پایش کیف��ی آب قبل از ورود به تصفیه خانه 
ت��ا آخرین نقطه مصرف، بررس��ی و ارائه راهکاره��ای اجرایی کاهش حجم 
لجن مازاد بیولوژیکی در تصفیه خانه های فاضالب، مقایس��ه کارایی دو روش 
گند زدایی در تصفیه خانه فاضالب ش��مال اصفهان، بررس��ی و ارزیابی جامع 
روش ها و فرآیندهای تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان و ارائه راهکارهای 
اجرایی جهت ارتقای ارزیابی و ارائه راهکارهای تصفیه اضطراری در مقابله با 
آلودگی های نفتی و مش��تقات آن در تصفیه آب، بهبود عملکرد هاضم های 
بیهوازی با اس��تفاده از پیش تصفیه لجن مازاد بیولوژیکی طراحی و ساخت 
سنسور اندازه گیری مناسب جهت اندازه گیری اجزای مصرف آب مشترکان، 
امکان س��نجی ارتق��ای تصفیه خانه های فاضالب با فرآین��د لجن فعال برای 
حذف ازت برخی از طرح های پژوهش��ی ارائه شده در پانزدهمین نمایشگاه 

دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور بوده است. 
معاون منابع انس��انی و بهبود مدیریت آبفای اس��تان اصفهان به مقاالت ارائه 
شده در این نمایشگاه اشاره کرد و عنوان کرد: طراحی الگوی مدیریت بحران 
جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در تصفیه خانه آب اصفهان، بهبود نظام 
ارزش��یابی عملکرد کارکنان ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان، بررسی 
حذف نیترات از آب با استفاده از غشاهای نانو فیلتراسیون، کاهش حجم لجن 
خروجی از هاض��م بی هوازی تصفیه خانه فاضالب با هدف تولید مواد با ارزش 
افزوده و بررسی اثر آبیاری با پساب فاضالب شهری بر رشد کربوهیدرات های 
س��ورگوم شیرین از جمله پایان نامه های دانشجویی تحصیالت تکمیلی مورد 
حمایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بوده که در این نمایشگاه ارائه شد. 

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان 
کردستان خبر داد 

کلیه پرداخت های شرکت توزیع برق الکترونیکی 
و غیر حضوری می شود

از این پس مشترکان ش��رکت توزیع نیروی برق استان کردستان تمامی 
پرداخت های خود را غیرحضوری و بدون مراجعه به بانک انجام می دهند. 
مع��اون فروش و خدمات مش��ترکان ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
کردس��تان گفت: با راه اندازی و درج شناسه قبض و شناسه پرداخت برای 
کلیه صورت حس��اب های خدمات برق و نصب دس��تگاه کارتخوان ثابت و 
بی س��یم بانک ملی در مدیری��ت توزیع نیروی برق شهرس��تان ها، امکان 
پرداخت کلیه صورت حس��اب های مربوط به ب��رق به صورت غیر حضوری 

فراهم شده و دیگر به مراجعه مشترکان به بانک ها نیازی نیست. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق استان کردستان، محمد 
مراد زرنش��ان گفت: این اقدام در راس��تای اهداف مش��تری مداری و ارتقای 
خدمات الکترونیکی ش��رکت انجام شده و از این پس با همکاری بانک ملی 
برای تمام صورتحس��اب های صادره شناس��ه قبض و شناس��ه پرداخت درج 
می شود و مشترکان و متقاضیان محترم می توانند تمام صورتحساب های برق 
خود شامل صورتحساب برق مصرفی، هزینه انشعاب و سایر خدمات را بدون 
مراجعه حضوری به بانک و در داخل شرکت از طریق پرداخت غیرحضوری با 
استفاده ازکارتخوان ثابت نصب شده درتمام مدیریت توزیع برق شهرستان ها، 
تلفن بان��ک، خودپ��رداز، اینترنت و س��ایر روش های پرداخ��ت غیر حضوری 
پرداخت کنند.  وی افزود جهت جلوگیری از قطع خدمات برق مشترکانی 
که دارای بدهی معوق می باش��ند، شرکت به در اختیار قرار دادن دستگاه 
کارتخوان بی سیم بانک ملی به ماموران قطع و وصل شهرستان های بانه، 
سقز، س��نندج جنوبی، مریوان به جهت پرداخت در محل یا مقابل منزل 
اقدام کرده اس��ت و مش��ترکان می توانند نس��بت به پرداخت بدهی های 

معوق از طریق کلیه کارت های عضو شتاب اقدام کنند. 
زرنش��ان در پایان با بیان اینکه رویکرد ش��رکت در سال های اخیر توسعه 
خدمات الکترونیک و غیرحضوری بوده اعالم کرد: به منظور رفاه بیش��تر 
مش��ترکان کار راه اندازی و نصب سامانه ۱۵2۱ در استان به منظور اطالع 
از میزان صورتحس��اب و پرداخت آن از طریق تلفن ثابت از اوایل س��ال 

جاری آغاز شده و به بهره برداری رسیده است. 

مدیر کل س��ازمان دامپزشکی استان لرستان در بازدید 
از دفتر سرپرستی روزنامه فرصت امروز ضمن تقدیر از 
هم��کاری اعضای این روزنامه در انعکاس اخبار و نقش 
موثر رس��انه ها در آگاهی مردم گفت: رسا نه ها چشم و 
گوش یک دس��تگاه و همچنین پل ارتباطی بین مردم 

و مسئوالن هستند. 
توکلی اف��زود: تغییر فرهنگ و ایجاد فرهنگ جدید در 
مص��رف مواد غذایی پروتئینی مردم و باال بردن آگاهی 
مردم کاری سخت است که به تنهایی از عهده سازمان 

دامپزشکی بر نمی آید. 
وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی استان مجموعه ای 
حاکمیتی، نظارتی است تصریح کرد: کار فرهنگی کاری 
تخصصی، زمان بر و هزینه بر است که سازمان دامپزشکی 
به تنهایی نمی تواند سطح آگهی مردم را باال ببرد و باعث 
ایجاد تغییر فرهنگ در مصرف مواد غذایی شوند.  مدیرکل 

سازمان دامپزشکی استان لرستان با اشاره به اینکه رسانه ها 
در زمینه فرهنگ س��ازی مردم نقش کلیدی دارند اظهار 
کرد: درخواست س��ازمان دامپزشکی این است که سطح 
آگاه��ی مردم را باال ببرن��د به گونه ای که مردم مطالبه گر 
بهداشت گوشت و فرآورده های پروتئینی از سازمان باشند 

که در این صورت موانع خود به خود حل می شود. 
وی با اشاره به اینکه استان لرستان از لحاظ دامپروری 
و کشاورزی دارای جایگاه مهمی است گفت: ۹۰ درصد 
دام های اس��تان به صورت عش��ایری و سنتی نگهداری 
می شود که در این صورت کار کردن در استان را سخت 
کرده اس��ت و باعث شده که کنترل مسائل بهداشتی و 

بیماری سخت تر از شرایط صنعتی باشد. 
توکل��ی تصریح کرد: س��ازمان دامپزش��کی ب��ا وجود 
نیروه��ای متخص��ص، ب��ا انگی��زه و ج��وان در ح��ال 
خدمات رس��انی ب��ه مردم هس��تند که اگر ب��ا حمایت 

دولت به ویژه اس��تانداری مواجه باشیم می توانیم سال 
به س��ال خدمات رس��انی به مردم را افزایش دهیم که 
این خدمات رسانی باعث می ش��ود اقتصاد استان رونق 
پی��دا کن��د و همچنین مواد غذایی که به دس��ت مردم 
می رسد از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد که به دنبال 

آن سالمت مردم را به همراه دارد. 
وی یکی از برنامه های س��ازمان دامپزش��کی را نظارت 
بر باقی مانده ه��ای دارویی درفرآورده های گوش��تی و 
پروتئین��ی دانس��ت و افزود: یک س��ری مرغداری ها را 
تش��ویق کرده ایم که به صورت داوطلبانه مرغی را تحت 
عنوان مرغ سبز تولید کنند که فاقد مواد آنتی بیوتیک 
باش��د و درصدد هس��تیم که این کار را در آینده همه 
گیر کنیم و برنامه داریم که مرغ ها را در کش��تارگاه ها 
نمونه ب��رداری کنیم و مرغی را که دارای مواد دارویی و 

آنتی بیوتیک است ضبط کنیم. 

توکلی تصریح کرد: با توجه به اس��کان عشایردر استان، 
واکسیناسیون علیه بیماری ها را دربین دام های عشایر 
اس��تان های ایالم، هم��دان، خوزس��تان، چهارمحال و 

بختیاری و لرستان در دستور کار قرار داده ایم. 
مدیر کل س��ازمان دامپزشکی استان لرس��تان با اشاره 
به اینکه سیاس��ت دولت تبدیل کش��تارگاه های سنتی 
به صنعتی اس��ت افزود: برنامه داریم کشتارگاه ها را که 
محلی برای بهداش��ت و سالمت گوش��ت هستند برای 
تبدیل شدن شان از س��نتی به صنعتی به سمت بخش 
خصوصی هدایت کنیم که در این راستا تسهیالت را در 

اختیار بخش خصوصی داوطلب قرار می دهیم. 
وی اظهار کرد: اس��تان لرستان به لحاظ جمعیت دامی و 
صادرات دامی به خارج از اس��تان نیازمند کشتارگاه های 
صنعتی است که به جای صادرات دام زنده بتوانیم گوشت 

را صادر نمایم و باعث ایجاد اشتغال زایی نیز بشود. 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه با 
تالش جوانان کش��ور صنعت حفاری کشور بومی سازی 
ش��ده اس��ت، گفت: بیش از ۱۸ هزار قطعه در صنعت 
حفاری توس��ط مهندس��ان و صنعتگران داخلی تولید 

می شود. 
حی��در بهمنی در س��خنرانی پی��ش از خطبه های نماز 
جمعه اهواز گفت: اول دی ماه روزی است که به دستور 
ام��ام خمینی)ره( در س��ال ۵۷ جوانان کش��ور صنعت 
حفاری کش��ور را ب��دون کمک گرفت��ن از قدرت های 

بزرگ دنیا در دست گرفتند. 
وی افزود: نس��ل ام��روز باید بداند برای بومی س��ازی 

این صنعت در کش��ور بس��یاری از جوانان و مهندسان 
ایرانی جان خود را از دس��ت دادند تا بتوانند به دستور 

بنیانگذار جمهوری اسالمی عمل کنند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران گفت: تا پیش 
از انقالب بیش از ۴۰ هزار نیروی خارجی در صنعت 
حفاری کش��ور فعالیت داشتند و س��االنه میلیون ها 
دالر از کش��ور خ��ارج می ش��د.  بهمنی با اش��اره به 
اینکه صنعت نفت کش��ور وابس��ته به حفاری اس��ت 
گفت: با وجود ملی ش��دن صنعت نفت کش��ورهای 
خارج��ی اج��ازه ورود متخصصان داخل��ی را به این 
صنعت ندادند اما پس از انقالب با تالش های مدیران 

خوشبختانه شاهد پیشرفت چشمگیر این صنعت در 
کشور هستیم. 

وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر کار متخصصان ایرانی 
بس��یار س��خت تر از کار متخصصان خارج��ی پیش از 
انقالب اس��ت گفت: در ابتدای ش��روع ب��ه کار صنعت 
نفت و حفاری در کش��ور به علت ج��وان بودن مخازن 
از هر حلقه چاه بیش از صد هزار بش��که نفت استخراج 
می شد، در حالی که امروز حداقل از ۵۰ حلقه چاه این 

میزان نفت تولید می شود. 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: برای حفاری 
یک حلقه چاه در دریا بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

نیاز اس��ت، ح��ال آنکه مدیریت این می��زان اعتبار کار 
بسیار دشواری اس��ت و تاکنون بیش از 3۵۰حلقه چاه 

دردریا حفاری شده است. 
بهمنی بی��ان کرد: ام��روز تصمیم گی��ری در خصوص 
تولی��دات نفتی و صنعت حفاری در دس��ت مس��ئوالن 
کش��ور اس��ت در حالی که کش��ورهای خلیج فارس به 
دلیل وابس��تگی به کش��ورهای غربی مجبور به اطاعت 
از این کش��ورها هس��تند.  وی اف��زود: بخش عظیمی 
از صنع��ت نف��ت و گاز کش��ورهای خاورمیانه توس��ط 
مهندسان ایرانی تجهیز می شود که این مسئله با تالش 

جوانان ایرانی به دست آمده است. 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

بومی سازی صنعت حفاری نتیجه تالش های جوانان کشور است

در بازدید مدیر کل سازمان دامپزشکی استان لرستان از دفتر سرپرستی روزنامه »فرصت امروز« مطرح شد: 

نقش کلیدی رسانه ها در فرهنگ سازی مردم

نیازمندی های  مشاغل  ایران ضمیمه دوشنبه 8 دی 1393
شمــاره 124



13 www.forsatnet.ir نمای حقوقی دوشنبه 8 دی 1393نیازمندی های  مشاغل  ایران ضمیمه 
شمــاره 124



14www.forsatnet.irنمای حقوقی

راهنمای خدمات الکترونیک: ثبت شکوائیه
 حامد قاسمی نراقی

هر چند که دوست نداریم برای کسی مشکلی 
پیش بیاید که کارش به ش��کایت و طرح دعوا 
بکش��د، ولی اگر سری به دادگاه ها و دادسراها 
بزنید متوجه خواهید ش��د که جمع بسیاری 
از هموطن��ان، بابت طرح دعوا یا دفاع از خود، 
وقت زیادی را صرف می کنند. شاید روزی این 
مشکل برای ش��ما نیز اتفاق بیفتد و بخواهید 
برای دف��اع از حق خود علیه ف��رد یا افرادی 
طرح ش��کایت کنید. در حالت س��نتی و روال 
معمولی، این طرح ش��کایت توس��ط شخص، 
وکیل یا نماین��ده اش باید با حضور در مراجع 
قضایی انجام ش��ود. قوه قضائیه برای س��رعت 
بخش��یدن به این کار و صرفه جویی در وقت، 
راه حل اینترنتی ارائه داده تا ش��اکی، وکیل یا 
نماین��ده اش بتوانند به صورت الکترونیکی این 

شکایت را تقدیم کنند. 
ب��رای ارائه رس��می و اینترنتی ش��کایت باید 
وارد صفحه درگاه الکترونیک خدمات قضایی 
شوید. در ابتدا برای سامانه مشخص کنید که 
شاکی، وکیل یا نماینده این شخص هستید. 

اگر گزینه »شخصا ش��کوائیه ارائه می نمایم« 
را انتخ��اب ک��رده باش��ید وارد ف��رم اصل��ی 
ش��کوائیه بخش شاکی می ش��وید. این فرم از 
هش��ت بخش ش��اکی، متش��کی عنه، وکیل، 
نماینده، موضوع ش��کایت، ش��رح ش��کایت، 
دالیل و منضمات تش��کیل می شود. در بخش 
ش��اکی بای��د اطالع��ات هویتی فرد ی��ا افراد 

شکایت کننده از قبیل نوع شخص، مشخصات 
شناسنامه ای، اقامتگاه و اطالعات تماس را پر 
کنید. اگر ش��کایت کنندگان از یک نفر بیشتر 
بودند از دکمه »افزودن شاکی« استفاده کنید 
و به مرحل��ه بعد بروی��د. در بخش بعدی که 
»متش��کی عنه« نام دارد می توانید مشخصات 
ف��رد ی��ا اف��راد ش��کایت ش��ونده را همانند 

اطالعات شاکی پر کنید یا گزینه »مشخصات 
مش��تکی عنه را نمی دانم« را در باالی صفحه 
تیک بزنید. چون گزینه شاکی در ابتدا انتخاب 
ش��ده اس��ت در مرحله بعد با پ��رش از بخش 
وکی��ل و نماین��ده به تب »موضوع ش��کایت« 
می رس��ید. در این بخش اگر موضوع ش��کایت 
را در بین فهرس��ت نمی توانید پیدا کنید، تب 

پایین صفحه یعنی »نمی توانم موضوع شکایت 
را از فهرس��ت تعیین کن��م« را تیک می زنید. 
در صورتی که موضوع ش��کایت را پیدا کردید 
تاریخ و محل وق��وع جرم را ثبت می کنید. در 
ص��ورت به خاطر نداش��تن یا ع��دم آگاهی از 
تاریخ یا محل وقوع جرم گزینه های روبه رویی 
یعنی »نمی توانم تاریخ وقوع جرم تعیین کنم« 
ی��ا »نمی توانم محل وقوع ج��رم تعیین کنم« 
را انتخ��اب کنی��د. در ص��ورت چندگانه بودن 
موضوع دکمه »افزودن موضوع شکایت« که در 
پایی��ن صفحه قرار دارد را کلیک کنید. مرحله 
بعدی ش��رح ش��کایت اس��ت. در این قسمت، 
متن��ی را که برای ش��کایت تنظی��م کرده اید 
می نویس��ید و به مرحله بع��د می روید. در تب 
دالیل ش��ما می توانی��د تحقیق��ات و اقدامات 
مورد تقاضا برای شکایت خود را انتخاب کنید. 
درخواست استعالم، شهادت شهود و مطلعین، 
درخواس��ت جلب نظر کارش��ناس و پزش��کی 
قانونی، تحقیق��ات و معاینه محلی، بازرس��ی 
مراس��الت پس��تی، مخابراتی و صوتی، شماره 
پرونده اس��تنادی، اتیان سوگند و سایر دالیل 
و مس��تندات این اقدامات را تشکیل می دهند. 
قبل از ورود به مرحله منضمات باید ش��کوائیه 
خ��ود را ثبت کنید و س��پس م��دارک الزم را 
آپلود کنید. در پایان ثبت ش��کوائیه، سیستم 
به ش��ما یک ش��ماره رهگی��ری می دهد که با 
داشتن این کد و همچنین شماره ملی یا تلفن 
همراه می توانید از این طریق ش��کایت خود را 

پیگیری کنید. 

آیا می دانید انتصاب 
بیش از یک نفر به عنوان 
مدیرعامل در شرکت های 
سهامی امکانپذیر است؟ 

آیا می دانید عدم اجرای 
رأی مراجع حل اختالف 

اداره کار از سوی کارفرما، 
جریمه نقدی درپی دارد؟ 

براب��ر مف��اد م��اده۱2۴ الیح��ه 
تج��ارت  قان��ون  اصالح��ی 
)هیات مدیره بای��د اقال یک نفر 
ش��خص حقیقی را ب��ه مدیریت 
لذا  برگزین��د...(  عامل ش��رکت 
می توان اقال این گونه اس��تنباط 
کرد که انتخاب بیش از یک نفر 
جایز است. لکن می بایست حدود 
اختی��ارات ه��ر ی��ک از مدیران 
و نح��وه تصمیم گی��ری هریک 

به صورت دقیق مشخص شود. 

آیا  می دانید؟

نیازمندی های  مشاغل  ایران

مس��تند به م��اده ۱۸۰ قانون کار 
چنانچ��ه کارفرم��ا از اج��رای رأی 
قطعی ش��ده مراجع حل اختالف 
اداره کار خ��ودداری کند، عالوه بر 
اجرای آرای مذکور به جریمه نقدی 
از 2۰ ت��ا 2۰۰ براب��ر حداقل مزد 

روزانه کارگر محکوم خواهد شد. 

ضمیمه دوشنبه 8 دی 1393
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طناز توکلی
اظهار نامه هنگامی اس��تفاده می شود که 
ما قص��د داریم چی��زی را به طور رس��می 
به کس��ی اطالع دهیم، به نح��وی که بعدا 
بتوانیم ثاب��ت کنیم این مطل��ب را قبال به 
او گفته ایم، مثل زمانی که ش��خصی مبلغی 
پول از کس��ی طلبکار اس��ت، ام��ا مدرکی 
بر بدهکاری او در دس��ت ن��دارد. در اینجا 
رس��می ترین و قاب��ل اعتماد تری��ن ش��یوه 
مطالبه وجه خود، ارس��ال اظهار نامه اس��ت 
که اگر مدیون هرگون��ه توضیحی در مورد 
مبادله و نقل و انتقال پول در اظهارنامه ذکر 
کن��د، می توان آن را دلی��ل بدهکار بودن او 
تلقی کرد و دادگاه نیز این اظهار را از طرف 
طلبکار می پذیرد. گاه��ی به موجب قانون، 
دادن اظهارنامه در بعضی امور الزم دانسته 
ش��ده اس��ت، مثل حالتی که ما ملکی را به 
امانت به کس��ی سپرده ایم و حال قصد پس 
گرفت��ن آن را داریم به موجب جلوگیری از 
تصرف عدوانی، اول بای��د با اظهار نامه پس 

دادن مل��ک را از او بخواهی��م و اگ��ر ظرف 
۱۰ روز ملک را پ��س نداد، یک ماه فرصت 
خواهیم داش��ت که طرح ش��کایت تصرف 
عدوان��ی کنی��م و در قانون آیین دادرس��ی 
مدن��ی )۱۵۶(این گون��ه اظهار نام��ه تعریف 
شده است: »هر کس می تواند قبل از تقدیم 
دادخواست، حق خود را به وسیله اظهار نامه 
از دیگ��ری مطالبه کند، مش��روط بر اینکه 
موعد مطالبه رس��یده باش��د. ب��ه طور کلی 
هر کس ح��ق دارد اظهاراتی را که راجع به 
معامالت و تعهدات خود با دیگری اس��ت و 
بخواهد به طور رس��می به وی برساند ضمن 
اظهار نامه ب��ه طرف ابالغ کن��د. اظهار نامه 
توس��ط اداره ثبت اس��ناد و امالک کشور یا 

دفاتر دادگاه ها ابالغ می شود. 
تبصره: اداره ثبت اس��ناد و دفتر دادگاه ها 
می توانن��د از ابالغ اظهار نامه هایی که حاوی 
مطال��ب خالف اخ��الق و خ��ارج از نزاکت 

باشد، خود داری کنند.«
اظهارنام��ه ف��رم چاپی ویژه ای اس��ت که 

توس��ط ق��وه قضائیه تهیه می ش��ود و مانند 
دادخواست از حوزه قضایی قابل خرید است. 
این برگه که در قسمت باالی آن مشخصات 
اظهارکننده، مخاط��ب و موضوع اظهارنامه 
اس��ت و در پایین آن، دو س��تون مقابل هم 
وج��ود دارد که در س��مت راس��ت خالصه 
اظهارات، اظهار کننده و در س��تون دوم آن 
خالصه پاس��خ مخاطب به اظهار نامه اس��ت. 
اظهار نامه در سه نسخه تنظیم می شود، یک 
نسخه در دادگاه بایگانی می شود، دو نسخه 
دیگر به مخاطب ابالغ می ش��ود که باید بعد 
از پاسخ از طریق دفتر دادگاه به اظهار کننده 
باز گرداند. گاهی فرس��تادن اظهار نامه باعث 
صلح و سازش می شود و دیگر نیاز به تقدیم 

دادخواست نیست. 
 ب��ه این ن��کات باید توجه ک��رد که ۱ -  
جز در م��وارد الزم از فرس��تادن اظهار نامه 
خ��وداری کنید، ب��ه این خاطر ک��ه باعث 
هوشیاری طرف مقابل و مشورت با دیگران 
می ش��ود و همچنی��ن در بعض��ی موارد که 

بای��د بدون اط��الع کاری انجام ش��ود مثل 
توقیف اموال بدهکار با فرستادن اظهارنامه، 
به بدهکار فرصت پنه��ان کردن اموالش را 
می دهید. 2 - باید به نکاتی که می نویس��ید 
دقت کنید که اقراری علیه خودتان نباش��د. 
3 -  گاهی ممکن اس��ت س��ند یا چیزی را 
همراه ب��ا اظهار نامه بفرس��تید )مثل کلید 
آپارتمان تخلیه ش��ده یا چک یا اسناد کپی 
ش��ده( حتما در اظهار نام��ه قید کنید و اگر 
ضمیم��ه ک��ردن بعضی چیزه��ا غیر ممکن 
باش��د )مثل ماش��ین آالت در ق��رارداد( در 
محلی، تحت نظر دفت��ر مربوطه اظهار نامه 
گذارده و در اظهار نامه نام شیء و محل آن 
ذکر ش��ود. ۴ -  اگر شما مخاطب هستید در 
پاس��خ دهی دقت کنید حتی گاهی سکوت 
هم می تواند نش��انه ای از محکومیت ش��ما 
باش��د. با دقت بخوانید، با دقت جواب دهید 
و اگر علیه شما مطلبی نوشته شده است که 
خالف واقع اس��ت کوتاه بنویسید »تکذیب 

می شود.« 
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