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آگهی و شماره تماس
2725 کسب و کار
در گروه های:

خودرو

دیجیتال

تبلیغات

خانه

گردشگری

مالی

بازرگانی

صنعت

شهرک های صنعتی

حقوقی

هیوندای - نیسان - هوندا - بنز...

امالک، فضای سبز، لوازم منزل،بازسازی و...

اخذ کارت بازرگانی ،مشاوره و...

لپ تاپ، موبایل، تبلت و...

کیش، مشهد، ترکیه، قشم و...

لوازم بهداشتی ساختمان، تهویه و... 

چاپ و تبلیغات، خدمات چاپ، توزیع و ...

حسابداری، حسابرسی، امور مالیاتی و...

مبلمان اداری، فوم و اسفنج و...

مشاوره حقوقی، ثبت عالئم تجاری و...

گزارشی از رستوران استخر ونک

 جوجه کباب
شماره یک تهران

معرفی جاذبه های 
گردشگری ایران 

آرای قابل تجد ید  نظر
6

14

کلیسای گئورگ مقد س

کلیسای گئورگ مقد س د ر روستای 
گرد آباد  از توابع شهر ارومیه د ر استان 
آذربایجان غربی واقع است و د ر قرن 
هفد هم میالد ی توسط ارامنه ساکن 
همان روس��تا بنا ش��د ه است. پالن 
کلیسا مستطیلی ش��کل بود ه و د ر 

جهت شرق به غرب است و...

یکي از ویژگي هاي سیستم د اد رسي 
ایران قابلیت تجد ید نظر بس��یاري 
د اد گاه ه��اي  د ر  ص��اد ره  آرای  از 
بد وي اس��ت. از این رو د ر راس��تاي 
جلوگیري از خطاي قاضي و کاهش 
آرای اش��تباه و جلوگیري از اعمال 
غ��رض و بي عد التي و ب��راي د فاع 
از حقوق مته��م، به متهم این حق 
د اد ه شد ه است که چنان چه از راي 
د اد گاه راضي نب��ود ، از مرجع باالتر 

تقاضاي رسید گي مجد د  کند .
صفحه16

تـولید کـننده انواع هدایای نفیس چـرمی بیش از 27 سـال سـابقه تـولید
تــهران جـنـب ایــســتگاه مــتـرو دروازه دولــــت پــالک 534

www.adincharm.comتلفن 66342453-  66342465

نیازمندی های مشاغل ایران
پاسخگوی نیازهای شما صاحبان کسب و کار گرامی در زمینه های مختلف

 خدمات بازرگانی و صنعتی 
گردشگری و رستوران
خدمات حقوقی و ثبتی

سالمت و زیبایی
خودرو و خانه

خدمات چاپ و تبلیغات 
لوازم و تجهیزات دیجیتال

8 8 5 5 3 6 3 9 س�ازمان  آگهی ها:   
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88769895 نمايندگي	1419	
88994891 گالري	عباسپور	
88170402 ساره	خودرو	
22895990 گالري	اميرعباس	

22800172 مبتكران	خودرو	
88146618 گالري	محمد	
22692977 اتوباغ	پل	رومي	
77614378 هورتاش	ايرانيان	
888135507 جهانگير	آريا	
88618203 227	هيونداي	
66009228 202	هيونداي	
88813134 پديده	برتر	پارسه	
22924629 پيروز	سروش	خودرو	
66934151 پارس	خليج	خودرو	
66124460 ياس	خودرو	مطمئن	
88618017 هخامنش	
22869148 تيزخودرو	ايرانيان	
88754056 گالري	عباس	زاده	

77570021 نمايندگي	3002	باقري	
44850805 نمايندگي	4006	زارع	

44842007 اتوسليمانی	

88201381 اتوگالری	الوند	

هیوندای

سانگ یانگ

هوندا

22612114 اتوزينعلی	

نیسان

66934151 پارس	خليج	خودرو	

66124460 ياس	خودرو	مطمئن	
88980912 سپند	خودرو	آريا	

88409897 اتوترافيک	
22612114 اتوزينعلی	

22140910 اتواخدر	
66661207 ملل	خودرو	
88660523 گالری	نفيس	

22204811 تكران	خودرو	
88608272 اتوتكنيک	
88754430 اتوبيژن	
88754145 اتوگالری	جنيدی	

88508293 اتوگالری	سينا	
77618001 اتوگالری	لطفعلی	

22116983 اتوگالری	باس	

22895990 گالري	امير	عباس	
88146618 اتوگالري	محمد	

88754056 اتوگالري	عباس	زاده	
88170402 ساره	خودرو	
22612114 اتوزينعلی	

22824702 اتوگالری	آرمانی	
22140910 اتواخدر	
88660523 گالری	نفيس	
22204811 اتومبيل	سروش	

22204811 تكران	خودرو	

88754430 اتوبيژن	
88201381 اتوگالری	الوند	
88754145 اتوگالری	جنيدی	
88470235 دهكده	نيز	

88437482 اتوگالری	امير	
22116983 اتوگالری	باس	

88170402 ساره	خودرو	

88870665 مفتاح	رهنورد	
88813550 جهانگير	آريا	
42692 مهركار	

88409897 اتوترافيک	
22841212 نمايندگي	تويوتا	)عباسي(	
22612114 اتوزينعلی	
88373765 اتوسهيل	
88444020 اتوكارمن	
88754430 اتوبيژن	

لیفان

کیا

بنز

لکسوس

مفتاح رهنورد    88870665

مفتاح رهنورد    88870665

اتومبیل سروش       22204811

88373765 اتوسهیل 

 88470235 دهکده نیز    

88437482 اتوگالری امیر 

مهرکار      42692

مهرکار      42692

88373765 اتوسهیل 

88170402 ساره خودرو 

پیروز سروش خودرو      22924629

88326838 نمايندگي	ثقفي	
88170402 ساره	خودرو	

كيهان	خودرو	پارسيان	44289215

رنو

22824702 اتوگالری	آرمانی	
22140910 اتواخدر	
88444020 اتوكارمن	

22204811 اتومبيل	سروش	
88608272 اتوتكنيک	

88754145 اتوگالری	جنيدی	

88508293	 اتوگالری	سينا			
88437482 اتوگالری	امير	

42692 مهركار	
77246250 خودرو	تجارت	يكتا	

88870795 مفتاح	رهنورد	
88409897 اتوترافيک	

22824702 اتوگالری	آرمانی	
88754145 اتوگالری	جنيدی	

بی ام و

پورشه

88660523 گالری نفیس 

88754430 اتوبیژن 

88470235 دهکده نیز 

22116983 اتوگالری باس 

88170402 ساره خودرو 

88373765 اتوسهیل 

88170402 ساره	خودرو	
88769895 نمايندگي	1419	

77624816 نمايندگي	4128	
77558155 نمايندگي	1708	

مزدا

نمایندگي 1022           77191212

88170402 ساره	خودرو	

77557661 1708	آرين	موتور	

88994891 گالري	عباسپور	
22895990 گالري	امير	عباس	

22692977 اتوباغ	پل	رومي	
66386850 اتو	پايتخت	
88754056 عباس	زاده	

88081717 نمايندگي	1421	
88769895 نمايندگي	1419	

88170402 ساره	خودرو	
88994891-2 گالري	عباسپور	

میتشوبیشی

نمایشگاه اتومبیل

ام جی

88769895 نمایندگي  1419 

22924629 پيروز	سروش	خودرو	

كيهان	خودرو	پارسيان	44289215
77728731 آرتين	خودرو	آريا	
66934151 پارس	خليج	خودرو	

77191212 نمايندگي	1022	
88170402 ساره	خودرو	
22131175 محصوالت	ايران	خودرو	
77649936 البرز	خودرو	ايرانيان	

66386850 اتوپايتخت	ايران	خودرو	
77246250 نمايندگي	5054	
22869148 نيزخودرو	ايرانيان	
88980912 سپند	خودرو	آريا	

ایران خودرو

73059 آریا خودرو 

یاس خودرو مطمئن        66124460

شرکت هخامنش                  88618017

88146618 گالري محمد 

44842007 اتوسلیمانی 

88170402 ساره	خودرو	
22924629 پيروز	سروش	خودرو	

جیلی

88813134 پديده	برتر	پارسه	
22924629 پيروز	سروش	خودرو	

44289215 كيان	خودرو	پارسيان	
77728731 آرتين	خودرو	آريا	
66124460 ياس	خودرو	مطمئن	
88618017 هخامنش	
22869148 تيزخودرو	ايرانيان	

77191212 نمايندگي	1022	
88170402 ساره	خودرو	

22612114 اتوزينعلی	
88373765 اتوسهيل	

22140910 اتواخدر	
66661207 ملل	خودرو	
88444020 اتوكارمن	
88660523 گالری	نفيس	

22204811 تكران	خودرو	
88608272 اتوتكنيک	
88754430 اتوبيژن	

88754145 اتوگالری	جنيدی	
88470235 دهكده	نيز	

سایپا

تویوتا

اتوگالری آرمانی           22824702

اتومبیل سروش             22204811

88201381 اتوگالری الوند 

88170402 ساره	خودرو	
66934151 پارس	خليج	خودرو	
66124460 ياس	خودرو	مطمئن	

88414243 پديده	خودرو	
88958042 سپند	خودرو	آريا	

ام وی ام

تیز خودرو ایرانیان            26700424

73059 آریا خودرو 

پارسا خودرو ساعي       22840680  

88170402 ساره خودرو 

گالري عباسپور         88994891 

آرتین خودرو آریا       77728731

گالري عباس زاده     88754056

نمایندگي ثقفي        88326838  

88870665 مفتاح	رهنورد	
42692 مهركار	
88170402 ساره	خودرو	

22824702 اتوگالری	آرمانی	

مازراتی

88409897 اتوترافیک 

اتوگالری سینا       88508293

88608272 اتوتکنیک 

88170402 ساره	خودرو	
88081717 نمايندگي	1421	
24578000 آلفا	موتور	

آلفا رومئو

8
8

19
19

4
1  

ا: 
ی ه

گه
ن  آ

ما
از

س�
2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان

2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان

5کادر 
تعرفه روزانه

فقط 4000 تومان

5کادر 
تعرفه روزانه

فقط 4000 تومان

 با حضور در بانک اطالعات امور خودرو
فرصت رونق کسب و کارتان را از دست ندهید.

روزنامه فرصت امروز در حال حاضر

دارد و آگهی های شما در ضمیمه نما توسط صاحبان مشاغل 
مختلف و مدیران عامل شرکت ها دیده می شود.

 10500 مشترک شرکتی

آگهی های نمای خودرو: 88191941

حق العمل کار رسمی گمرک ایران
از ثبت سفارش تا ترخیص
خدمات تخصص ترخیص

خودرو و باکارتکس
هزینه  های گمرکی و شماره گیری

خودروهای وارداتی را در حداقل زمان با 
نازلترین قیمت از ما بپرسید

09122573870-88909183
09121345557
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88572234 سهالن	کامپیوتر	
66569320 کوثرسامانه	پرداز	
77617224 تکنوهریس	
88500150 صباراهبر	

88310983 فصل	رایانه	
61975500 امن	افراز	گسترشریف	
44438582 داده	پردازی	ثامن	
42835 گام	الکترونیک	
77907266 پژوهندگان	سپهراندیشه	
88557232 الکترومیزان	
88140144 پندارپروژه	

88900953 افکارسیستم	
88714599 عصردانش	افراز	
88369575 به	اندیش	
88796603 مگاپس	

66400000 های	لپ	
66453559 رامسا	

66968314 متین	لپ	تاپ	
88312910 فروشگاه	نیایش	
آریان	پیام															88740389
66439230 دنیای	کامپیوتر	

66451576 تحلیل	
77916049 هدف	گستر	
66922763 پارس	سیستم	
66063424 کامیاران	
88801232 	HMD
22229145 هپیران	

77615686 وب	رایانه	
88878217 تیوا	
66407114 سالک	
88721917 سازگار	ارقام	
88944550 بهسان	

44658855 نیاکواطلس	
88981033 دولفین	کامپیوتر	
09197245285 امداد	رایانه	
88518747 گلد	سیستم	
88947132 واس	لیب	
88770640 داده	گستر	
88933870 وانیال	تجارت	

88829540 نوین	رایانه	سگال	
88938951 دریان	کامپیوتر	
66754425 شبکه	پردیس	
66961391 دیتا	گستر	
88800225 سامیارصنعت	
88806106 رادور	
88906919 فراز	رایانه	

66581100 قیاس	
88554477 اریا	

88986172 	viking man

66592487 اینترنت	البرز	

77136069 پارس	گارد	

88853365 پویانه	
88311970 کیمیا	شبکه	نیکان	
88912114 مجریان	وب		
66733637 ایکا	میران	توسعه	
55609912 طراحان	ارشیا	

66596981 ایران	طراح	
88830559 راوک	نگار	پارس	
88464374 دانش	گستران	ایرسا	
88853365 پویانه	
66927141 افرینش	سنتر	

88499300 نرم	افزار	شقایق	
66566247 وب	پردازان	تهران	
88992415 پاسارگاد	
88600446 فرتاک		
64056 محک	

88992415 پیشگامان	وب	
66052027 سروین	تی	تی	نار	
66594820 دی	کامپیوتر	
88718586 رایان	نظم	
88427130 کاکتوس	
88828210 گردو	
8843370 رایانگان	فردا	
88766545 ایران	رایانه	
22888721 گلستان	

88831299 مانا	افراز	
09124472859 فراکنش	
26602518 کارا2000	
84363000 رایورز	
88506321 پدیدپرداز	
09395017819 دبی	سانت	
88355184 پیشگام	وب	
88540900 بانی	کام	

55364324 آدات	نت	
66900164 رهنما	
6694184 تراز	دانش	
88454565 رایانگان	فردا	
88806937 ستاره	پارسیان	
66754425 شبکه	پردیس	
44239771 ایال	
66954371 پاکچین	

66741582 شبکه	خلیج	
09197245285 امدادرایانه	
66581066 اتیس	سگال		
44059186 انفورماتیک	سایانت	
88043484 گسترش	ارتباطات		
88943100 شبکه	ایرانیان	
88732153 آرمین	
88463719 	D-LINK

33994579 مترونت	
88929260 مبتکر	موج	سوم	
88104616 موج	گویای	پارس	
66760007 نت	رایان	
88301284 لوتاش	ارتباط	تهران	
22077292 نوین	آوران	فربین	
88141272 نوین	سازان	شبکه		
66480057 هوشمند	شبکه	
66395248 فرانتیس	
88327088 ورسان	
88515650 ماهان	سیستم	ایلیا	
88950344 پارسای	برین	
88716663 نت	تک	
66594979 شبکه	افزار	
73410 اندیشه	فن	آوری	امروز	
88782306 پردازش		
36057813 باربد	
88620224 	INC
88740389 پیام	کامپیوتر	
88107923 وستا	
73410 اندیشه	فن	آوری	ام	روز	

2729 مجتمع	فنی		
66196080 شادن	پژواک	

77455200 پراموزی	
66121086 رایا	درس	
88735028 داده	ورزی	سازگار	

88903047 مفتاح	رایان	افراز	
88513274 مارگون	ارتباط	
77184978 تدبیر	
88228350 پیکسل	
77276433 تدبیر	
26207926 فن	آوران	افق	اگاه	
88750400 امیدژرف	نگر	

22895366 نوران	ارتباطات	پایدار	
88805288 سپهررایانه	
66729053 تخت	جمشید	

22887691 سوفار	
88106948 رای	بین	
66975451 واصل	
66023722 دیجیتال	گستر	

88787824 ای	موبایل	
66347041 راگو	
83344 هماهنگ	پردازش	رایانه	

66723515 چرمن		
88790280 فراتکنولوژی	

22208000 ایران	زمین	
22666000 بهبودی	
66025604 موبایل	علی	
09192002620 پاسارگاد	

88750242 همیار	سیستم	
66063424 کامیاران	
88801232 	HMD
22229145 هپیران	
88788154 کوانتوم	
82159000 کهکشان	همراه	
09389254735 وایرلس	325	
77615686 وب	رایانه	
88878217 تیوا	
66407114 سالک	
88721917 سازگار	ارقام	
88878568 	CPUفروشگاه

88312910 نیایش	
44658855 نیاکواطلس	
88981033 ولفین	کامپیوتر	
09197245285 امداد	رایانه	
88518747 گلد	سیستم	
88947132 واس	لیب	
88770640 داده	گستر	
88933870 وانیال	تجارت	
77752685 خانه	سخت	افزار	
88933093 بازرگانی	ویستا	
88932002 یکتا	سیستم	
88829540 نوین	رایانه	سگال	
88938951 دریان	کامپیوتر	
آویژه																					66476071
66961391 دیتا	گستر	
88800225 سامیارصنعت	

42835 کام	الکتزونیک	
61953 راهکارنوین	سیاق	
88630100 تک		
66581100 قیاس	
88554477 اریا	
66347342 دریا	کامپیوتر	
88572234 سهالن	کامپیوتر	
66569320 کوثرسامانه	پرداز	

88892191 سینا	صعود	یکتا	
88862189 اچ	پی	سنتر	
22004499 سون	
88823616 دوستان	رایانه	
88925013 آریا	پاسارگاد	
88946512 بهمن	انفورماتیک	
42615 	HP
26422707 اچیران	
66974831 راه	آوران	راستی	
88831190 الماس	شهر	

لپ تاپ و تعمیرات و  لوازم جانبی

فلش مموری

اینترنت

دوربین مدار بسته

طراحی سایت، نرم افراز و تبلیغات 

شبکه و خدمات

آموزش

آی تی

تجهیزات  کامپیوتر

موبایل، تبلت و لوازم جانبی

کامپیوتر)نرم افزار و سخت افزار(

پرینتر و خدمات جانبی

 با حضور در بانک اطالعات امور دیجیتال
فرصت رونق کسب و کارتان را از دست ندهید.

روزنامه فرصت امروز در حال حاضر

دارد و آگهی های شما در ضمیمه نما توسط صاحبان مشاغل 
مختلف و مدیران عامل شرکت ها دیده می شود.

 10500 مشترک شرکتی

آگهی های نمای دیجیتال: 88553639

فروشگاه مظفری   66475805

88804224 راینا 

26203752 نوین پردازان 

88108229 راسپینا 
88944550 بهسان 

66122989 کمک رایانه 

22863319 رسانه افتاب 

88906919 فراز رایانه 

88976477 فست کلیک  

88801987 راتین 

حاسب سیستم     88373501

55483293 صدرا 

آبگینه پردازشرق     66752715

88028696 سیستم آرا    

88878586        cpu فروشگاه

88894187 دیاکو 

88028696 سیستم ارا    

طهران نوت بوک  66481646

دکتر دیجیتال       22149854

88312910 نیایش          

77617224 تکنوهریس	
88500150 صباراهبر	
66752715 آبگینه	پردازشرق	

61975500 امن	افراز	گسترشریف	
44438582 داده	پردازی	ثامن	

88944750 سناتور	
9350791811 نوین	خدمات	
22884091 پانی	تک	

وب پردازان تهران  66566247

کام الکتزونیک             42835

انفورماتیک ایران زمین        88764282

88310983 فصل رایانه 

خانه سخت افزار     77752685
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22785902 شرکت	پارسه	هرم	
26701318 راحت	و	زیبا	روز	
77344076 پدیدگان	پارسا	
22293643 گروه	پل	دشت	
88606410 طوفان	دیزان	
44278083 شرکت	داتیک	
77955626 دکوراسیون	زمین	
22903442 طراحان	نسل	نو	
88580157 دکوراسیون	کلون	
88691249 دکوراسیون	رامسین	
88582734 دکوراسیون	متین	
77724710 دکوراسیون	تیروژ	
26760652 طراحان	اصیل	
66791193 دکوراسیون	ژیهات	
22880955 کلبه	کهن	
22766978 دکوراسیون	آکام	
22446092 گروه	هنر	معماری	
22864804 دکوراسیون	مارون	

22668771 دکوراسیون	دارکوب	
22321636 دکوراسیون	60×60	
66848803 شرکت	هورد	
66846156 ایتوک	آریان	
22144070 گروه	ساتر	سازه	
88647618 ارجان	سازه	
22729836 نماشیشه	پرشین	
22694252 گروه	پارسه	شرق	
77999020 پوش	دیزاین	
76264026 نیکوسازان	فرم	
66754425 شبکه	پردیس	
22888239 مهندسین	بوطیقا	
22740769 شرکت	فالت	
66421926 گروه	طراحان	آمود	
22875636 رمینو	دکوراسیون	
44810212 شرکت	تیماس	
46084234 خنیا	نوین	هور	
77535586 دلتا	فرافرم	
44846537 خانه	گستر	یزد	
88190469 ایده	سازان	زینو	

44961629 دفتر	طرح	کاوک	
22292616 سازه	پایدار	
88170240 سازه	های	آسایش	
77641322 طرح	واره	پویا	
09124303350 دکوراسیون	فاخته	
22337123 دکوراسیون	آرمینه	
22253575 گروه	مربع	

44462477 شرکت	ایده	برتر	
22515561 شرکت	مسیر	سبز	
88332311 شرکت	سبز	دوست	
22376234 شرکت	بوم	سازگان	
66965474 خانه	دکور	
44704471 آبشار-برکه	فخرپور	
88006639 فضای	سبز	کنیتا	
22754188 آرمان	شهر	
66849643 رکت	ونوس	
44409950 چکاد	بام	

09361055874 خانه	رویایی	
44096483 شرکت	آریا	فراز	
77926598 ساران	سازه	رادین	
09123011109 طراحان	امرتات	
09121540409 شرکت	افرا	
44629625 آراه	بنیان	دیانا	
22465952 آذین	سازه	
22563951 مهندسین	مشاور	دش	

77248036 دفتر	سپهر	

88194210 	arena	wood
66065741 آریان	
88906551 پارتیشن	سیستم	
66630759 آپادانا	فضاپوش	
88786807 شرکت	کارا	
55776945 پدیده	
88483648 فروشگاه	ندا	
66218730 توسکا	
66723481 دکوراسیون	فاطمی	
44752175 فضا	سازان	
55754698 آلوم	تک	
66817710 تهران	پارتیشن	
66654410 شرکت	مکانک	
88786807 شرکت	کارا	
77449730 نوین	آرا	

88502829 گلدن	ایت	
88703737 دلتا	صنعت	سرو	

88069296 ایمن	امتداد	 27634 صنایع	سنگ	ادیب	

88460348 گروه	پارسا	
88533580 آرتا	
44297279 کفپوش	فردوس	
22839446 خانه	ایده	آل	
88279190 شرکت	تک	بلوط	
77738417 هدیش	عمارت	بنا	
22806734 حجم	دکور	
88761351 پادمت	
26114326 لینوم	فلکس	
77263040 نگین	پارکت	
88539500 پارس	دکور	
76337534 چوبین	پارکت	

77926598 ساران	سازه	رادین	
88539500 پارس	دکور	
88522854 کوشا	نواندیشان	سورنا	
26422533 کناف	تهران	
22989702 نیک	سازان	
44485376 سقف	همیار	
33032400 شرکت	رضایی	
66069221 پرشین	دکور	
66373522 نماگستران	پیشرو	
44262640 صبا	
77635751 نوین	سقف	تهران	
33351632 نوین	کاران	
66605216 پارسی	سقف	
88713584 شرکت		بایندر	
77120185 شرکت	آوا	

66490056 فراز	سیستم	کریم	پور	
5537767 ریزین	صنعت	پویا	
66381050 گروه	سرابین	
88107994 کادیس	
66570316 راگا	الکترونیک	
66729896 فروشگاه	پویا	
09128477116 نظاره	سیستم	
77317839 نگاه	سوم	
44298010 ایمن	سازان	پارس	
22421413 آسا	دیده	بان	
22686292 کارشناسان	قبول	
44478544 بازرگانی	یاکریتاک	
44974835 آسمان	صنعت	
55802250 نوین	سیستم	
88933017 گروه	تکنو	برق	

77631150 شرکت	سکنا	طرح	
22870631 ویانا	
44746575 نما	گلشن	
77697686 شیمی	سازه	سعد	

55366223 ساحل	بام	
44152940 جلوه	گاه	ساخت	رویا	
66639301 راپل	کاران	خلیج	فارس	
66619112 شرکت	جانبازان	
44412727 شرکت	ارتفاع	کاران	هیرو	
22380437 گروه	شایان	
09125904846 نما	سازه	برتر	
22244205 	finn	wood	فنالند	

22778902 پارنو	رستار	
66037098 دکور	حسینی	
77499476 صنایع	چوب	سخنور	
09125956487 فروشگاه	گلها	

77535586 شرکت	تیماس	

9121193041 دفتر	گل	شناس	
77623628 فن	آوران	نوین	ساختمان	
9121723527 آرمان	توسعه	
77382611 شرکت	سنگ	سری	
22622456 گل	شناس	
77473541 مغازه	فشارکی	
88764972 گروه	پویا	
77531211 مجتمع	جالل	فشارکی	
77075637 تیوا	داتیس	
77912113 پیش	ساخته	فراهانی	

88703328 پایا	پالست	ایرانیان	
09196535978 نمای	کامپوزیت	
22888293 سکودکورانت	
44402491 الماس	ایرانیان	
88256294 بهنما	
88746464 شرکت	پانل	
33956018 پرمیوم	باند	
4465604 آلومین	سازه	اطلس	
66126731 تابش	تجارت	
44440456 بازرگانی	طلوع	
88548191 نانو	بوند	
88697070 	can	bond
88769386 پاتریس	
77941820 تیام	گستر	
88563774 پیشرو	
77966573 جلوه	سازان	
77131251 فراز	
88654815 امپراطور	شرق	

22338972 تزئینات	شریفی	
44672777 پی	تا	بام	
77951252 گروه	روژین	
88054024 شرکت	دیزان	پالس	
26114326 لینیوم	فلکس	
22503200 سیلور	دکور	
86030710 سازه	تزئین	
88431923 شرکت	زهره	آفاق	
77961569 تزئینات	داخلی	شانو	
22834889 راتا	
26851503 آیدی	دکور	
44273184 تهران	تزئین	

55321217 سالن	پوشش	
22874962 مدرن	سقف	
88522845 نواندیشان	سورنا	

77150251 خانه	آرمانی	
44262860 ایده	پویان)غرب(	
22131697 ایده	پویان)شمال(	
22839446 شرکت	خانه	ایده	آل	
22205299 	ganzo	italian	group

88533687 دکوراسیون	برتر	
88533687 تزئینات	داخلی	برتر	
44154525 شرکت	آریو	
77090395 شرکت	آتریم	
22799434 یکتا	خزر	ایرانیان	
44054013 تزئینات	میالن	
33773802 تزئینات	بارسین	
77691848 به	سامان	
88361686 طراحان	دکور	
88170301 دکوراسیون	آرتمیس	
22898803 شرکت	کسری	
فرانگر																			22374677

88684740 تکنوین	
44297657 پارسیس	
55708132 چشم	انداز	غرب	
77244714 شرکت	چالدران	
66343812 فرابین	
88544002 طرح	سوم	
44655954 پیشرو	صنعت	نوین	
22316850 آریا	صنعت	پارس	
77113323 پنجره	سازان	نوین	
66531223 upvc	جام	جم	
88991635 پلی	پن	
33884802 کیمیا	صنعت	
44299617 وین	سازه	
22889450 بهینه	سازان	پایتخت	
88778562 گروه	صنعتی	عبیدی	
77887385 نما	گستر	پارسا	
77683592 گروه	افق	پارسیان	
77352278 نما	نوین	
66383943 پنجره	سازان	البرز	

22222111 امالک	رابینسون	
44034401 امالک	امپراطور	
44050703 امالک	آرش	
88174703 امالک	هرم	
22605152 امالک	کارا	
77888367 امالک	یاس	کبود	
88710092 امالک	آلفا	

22809005 امالک	بزرگ	سران	
22060055 امالک	خانواده	
55369584 امالک	صفا	
25993 امالک	دا	
44436929 امالک	آفتاب	
44408863 امالک	سوره	
09126485282 امالک	کسری	
22414000 امالک	رویال	
44481844 خانه	گستر	یزد	

دکوراسیون و معماری

فضای سبز

بازسازی

پارتیشن

لوازم منزل

ایمنی راه

22936780 فروشگاه	آالچیق	

مبلمان ویالیی و آالچیق

صنایع سنگ

تولید در و پارکت و کفپوش

دیوارپوش و سقف کاذب

دوربین مدار بسته

نماسازی

تزیینات داخلی با سازه های چوب

طراحی و اجرای سونا

پیش ساخته

پیش ساخته

اجرای پوشش خرپا-سقف سولهتزیینات داخلی

تزیینات داخلی کاغذ دیواری

درب  و پنجره حفاظت امالک

 با حضور در بانک اطالعات امور خانه
فرصت رونق کسب و کارتان را از دست ندهید.

روزنامه فرصت امروز در حال حاضر

دارد و آگهی های شما در ضمیمه نما توسط صاحبان 
مشاغل مختلف و مدیران عامل شرکت ها دیده می شود.

 10500 مشترک شرکتی
آگهی های نمای خانه: 

88553639

88206006 امالک راگا 

88512575 سوپربرند 

کاغذ دیواری آیدی   44078736

44389483 هیربد 
فرانگر               22374677

مشاورین پاسارگاد 66042349

88893105 پویا	رستاک	
55322271 بللکا	
66360513 چناران	گستر	جاوید	
44269440 تزئینات	روشن	
44351370 نماسازان	پارسه	

تزیینات داخلی با پوشش سلولزی

معماری ایران زمین09125376370

شهر	سازان	آرمند	09124235482
88621925 مهندسی	بادگیر	
66876292 آسمان	نما	آبی	بوم	
88531871 گروه	سایمان	
22137149 تزئینات	آستارا	

کاغذ دیواری آیدی   44078736

تجهیزات نمازخانه ثامن33009798

22752525 ایران	نوین	
26422071 مرکز	معماری	ایران	
22649383 دکوراسیون	دنیاگرد	

22051786 شرکت	آرجی	ایی	

نورپردازی داخلی و خارجی

5کادر 
تعرفه روزانه

فقط 4000 تومان

2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان

مرکز تخصصی معماری آ.نیم
با یک ماکت به راحتی ایده های 
و طرح هایتان را برای دیگران 

تشریح کنید
66979560
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پویا هنر نوین           88918571
86020431 دیده پردازان 
66721318 بازرگانی رضازاده 
88171907 ارم 
77414442 شقایق 
66406945 افرینگان 
33917202 پادینا 
88505534 شادمهر 
33694725 شمیم پایتخت 
88494192 نامی بخش پاسارگاد 
33025494 نیان استند 

66342453 آدین چرم 
66805245 آزاده 
88803924 کاربر هنرمعاصر 
88911690 خانه عمران 
84360 بادکنک فانتزی 

88844603 دیدار 
66954889 تاش رنگ 
66407626 سیب نقره ای 
88362510 میرتک 
66942591 ماتریس 
88677487 ونک 
66942591 میرتک 
88362510 دیدگاه سیما 

66341087 لوح فشرده پرتو 
66594318 مبنا رسانه شهر 
66930941 پیام پرتو 
66406945 رایان خاتم 
66407626 تاش رنگ 
88784350 نگار 
66742857 پخش شایان 
66970735 گروه آبتین 
88301683 چشم جهان 
88450884 آرین 
88892894 مینیاتور 

22196104 مگا لوکس 

77629645 ره رایان پژوه 
88733233 سهند سامانه برتر 

77385161 صبا 
66922736 توانا 
66575070 حجم سبز 
88718370 الوند 
88063377 کیمیا 

66377428 بلوط 
66490357 عطر سیب 
77657697-8 کیهان 
88802097 چاپ المهدی 

66416855 ایرانیان 
77959401 رسا 
66125934 شرکت پوالریز 
44228370 اهورا 
33548752 پاسپارتو 

88103214 سوان 
88986915 پرتو نگاران جهان 
88544454 انعکاس 
77624382 نوین تندیس 

88940574 آتی نگار 
88552914 آریا پیام 
88502842 آروین نگار 

26417031 هولدینگ 
77384674 قلم نو 
88828877 نوای رسا 

33336997 طلوع 
66025630 فراق الکترونیک 
77796401 تهران 
33872880 تابلو ساز 
33684139 تابلو نئون آفتاب 
89567 پالیز افزار 
44031079 تبلو سازی کاوه 
44261669 پارسا 
66431829 پاراد 

44244715 بهنامان 
77274202 آریا ویژن 
44804857 کانون تبلیغاتی ریسا 
77246980 راستین پخش میالد 
66082915 رویان تبلیغات 

44258914 استودیو 360 
66973795 ایفل 
44351018 لبخند 
66120885 آوا نگارد 
88013026 استودیو کالکت 
44763750 استودیو پرتو 

77653663 ایمان گرافیک 
77781613 مکث 
77630053 تهران استامپ 
66475571 ایران مهر 
88174156 ایرانیان تبلیغ 
88716218 آرا 

22831753 موسسه ال طه 
66569708 طراحان آساره ریز 
88555411 سفیرپارس 
88780340 سایان گرافیک 
44956147 فتوبهمن 
93079788810 رویای طرح و رنگ 
66499165 لیتوگرافی 
66461634 شرکت چاپ 
22920344-5 سیب آبی 
88325332 اونگ زمان 
88925093 سامانه های بعد پنجم 
33963092 ونوس چاپ 
44184936 مهرتبلیغ 
کیمیا                      6567843
66702355 پرستو 
77621922 چاپ پارس 

33964671 نایلون عدل 
22337134-5 مینیاتور پالست 
33138212 چاپ یکتا 
66944227 نایلون رنگی 
33940020 چاپ سرچشمه 
66384670 زرین نایلون پارسیان 
80808090 فرخ-اکسیر سالمت 
66406947 عرشیا 
22222712 نورلند 
88701668 نفیس 

88880865 دیدگاه سیما 
22775422 طراحان هنر پارس 
88340251 ایده گراف نوین  
66568572 راگا گرافیک 
22221661 قانع  
88925093 مجنتا گرافیک 
88853958 رنگینه 
55707688 چاپ هاله 
86031599 موج هنر 
66351571 جام جم 
33492896 خرداد 
77543349 سایه روشن 
22532282 ازالیا 
88865066 هورنگ 
66567643 اندبشه فردا 
88544002-3 طرح سوم 
88764640 چاپ برند 
88538769 رساگرافیک 
66620434 کیا 
66341713 ارژنگ فرجام 

تبلیغات

چاپ و تبلیغات

پرینت و فتوکپیپیامک تبلیغاتیچاپ سی دی و دی وی دی

چاپ فلکس و بنر

حکاکی و برش لیزری

مشاور تبلیغاتی

تابلو تبلیغاتی

توزیع اوراق تبلیغاتی

مهر و پالکعکاسی و فیلمسازی تبلیغاتی

چاپ

خدمات چاپچاپ نایلون و نایلکس

66744661 ایران پیامک 

88055840 تاش 

88330934 میشار 

77030815 پیام 

2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان
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معرفی جاذبه های گردشگری ایران 
کلیسایگئورگمقدس

کلیس��ای گئورگ مقد س د ر روستای گرد آباد  از توابع 
ش��هر ارومیه د ر استان آذربایجان غربی واقع است و د ر 
قرن هفد هم میالد ی توس��ط ارامنه ساکن همان روستا 
بنا ش��د ه است. پالن کلیسا مس��تطیلی شکل بود ه و د ر 
جهت ش��رق به غرب اس��ت و سقف و گنبد  آن بر شش 
س��تون د ر س��ه رد یف د وتایی قرار گرفته است. ورود ی 
اصلی کلیس��ا د ر س��مت غربی آن قرار د اش��ته و د ر د و 
س��مت محراب که د ر سمت شرق بنا قرار د ارد  د و اتاق 
چهارگوش بنا ش��د ه است. مصالح به کار رفته د ر ساخت 
این کلیس��ا آجر و خشت است. س��طح د اخلی کلیسا با 
گچ و س��طوح خارجی آن با کاهگل پوشاند ه شد ه است. 
گنبد  مخروطی ش��کل کلیسا د ارای چهار نورگیر بود ه و 
د ر هر یک از د یوارهای ش��مالی و جنوبی نیز سه نورگیر 

تعبیه شد ه است.
نقشه

کلیسای سورپ گئورگ مشتمل بر نمازخانه ای است 
مس��تطیل شکل به ابعاد   x 12/5 22/5 و مساحت 281 
متر مربع. این بنا د  ارای محور اصلی ش��رقی غربی است 
و انتظام اجزا و عناصر آن براساس این محور که منطبق 
با جهت محراب اس��ت صورت گرفته و نقش��ه نسبت به 
محراب حالت تقارن د  ارد  . کلیس��ا یک ورود  ی اصلی د  ر 
ضلع غربی د  ارد  . این ورود  ی که طبق آموزه های مذهبی 
مس��یحی راه د  خول به کلیساست، به روی محور اصلی 
شرقی غربی و د  رست د  ر مقابل محراب واقع شد  ه است. 
ورود  ی رواقی با د  و س��تون مربع شکل د  ارد   و سطح آن 
پایین تر از سطح زمین های اطراف است و ورود   به کلیسا 
با چند   پله کوچک امکان پذیر می ش��ود  . این کلیس��ا نیز 
همچون بیش��تر کلیساهای آذربایجان به شیوه بازیلیک 
سه ناوی و ستون د  ار س��اخته شد  ه است و صحن اصلی 

د  اخلی کلیس��ا با شش س��تون، که د  ر د  و رد  یف موازی 
کنار هم قرارگرفته اند  ، به سه ناو تقسیم می شود  . محراب 
مستطیل شکل کلیسا د  ر منتهی الیه بخش شرقی و هم 
ع��رض ناو میانی و د  ر راس��تای آن ایجاد   ش��د  ه اس��ت. 
قرارگرفتن محراب د  ر منتهی الیه ش��رقی بد  نه کلیساها 
اصلی است که بسیاری از کلیساهای جهان از آن تبعیت 
می کنند   و بنابر نظر بیش��تر محققان این مسئله از آیین 
میترا به مس��یحیت راه یافته است. د  ر د  و سمت محراب 
همچ��ون اکثر کلیس��اهای منطقه د  و اتاق تعبیه ش��د  ه 
اس��ت. د  ر زبان ارمنی، به این اتاق ها آواند  اتون، به معنی 
محل امانت می گویند  . معم��وال د  ر اتاق جانبی جنوبی، 
وس��ایل کشیش و د  ر اتاق جانبی ش��مالی، اشیا و لوازم 

مورد   استفاد  ه د  ر مراسم مذهبی نگهد  اری می شود  . 
این کلیس��ا نیز به لحاظ کارکرد   سه بخش د  ارد  : محل 

عوام، محل س��رود  خوانان و محراب. تفکیک حریم این 
س��ه بخش با ایجاد   اختالف س��طح مابی��ن آنها صورت 
گرفته اس��ت، به طوری که س��طح محل س��رود  خوانان 
باالتر از سطح محل عوام و سطح محراب باالتر از سطح 
محل س��رود  خوانان واقع شد  ه و فضای اصلی و وسیع تر 
به منظور ایجاد   گنجایش بیشتر به محل عوام اختصاص 

یافته است. 
نمادهاوتزیینات

نماهایخارجی
کلیسای سورپ گئورگ از لحاظ به کارگیری تزیینات 
معماری فقیر اس��ت. نمای خارجی د  یوار غربی که رواق 
ورود  ی را د  ر بر می گیرد  ، آجری اس��ت. این رواق د  ارای 
د  و س��تون آجری مربع ش��کل و س��ه ق��وس رومی د  ر 
جهت های جنوبی، غربی و شمالی است. د  ر محل پشت 

بغ��ل قوس غرب��ی رواق، صلیبی با آج��ر الجورد  ی رنگ 
نصب ش��د  ه و د  ر د  و ط��رف رواق د  و خاچکار با س��نگ 
مرم��ر نارنجی رنگ ب��ر بد  نه د  یوار و ب��ه ارتفاع کمی از 
س��طح زمین نصب ش��د  ه اس��ت. خاچکار ش��مالی یک 
صلی��ب بزرگ و پنج صلیب کوچ��ک و خاچکار جنوبی 
نیز یک صلی��ب اصلی بزرگ و د  و صلیب کوچک مالتی 

د  ر د  و طرف د  ارد  . 
ورود  ی اصلی ش��امل طاق نمای��ی بلند   با قوس رومی 
است که د  ر محل پشت بغل تزیینات آجرکاری به شیوه 
ه��ره چینی د  ارد  . د  ر این ضل��ع، د  و نورگیر برای تامین 
نور د  اخلی کلیس��ا تعبیه ش��د  ه اس��ت که هر د  و د  ارای 
قوس های رومی هس��تند  . روبه روی د  و ستون رواق، د  و 
س��نگ قبر به شکل قوچ نصب شد  ه است که روی یکی 
از آنها تاریخ 1893م حک ش��د  ه که به احتمال بس��یار 

تاریخ فوت شخص مهمی است. 
نمای خارجی د  یوار جنوبی کلیسا ساد  ه و بد  ون پیرایه 
است و پوشش کاهگل ارزه د  ارد  . این د  یوار بخش اصلی 
کلیساس��ت که اصالت خود   را حفظ کرد  ه و کمتر شاهد   

تعمیر و مرمت د  ر آن هستیم. 
تنها سه نورگیر با قوس رومی و یک نورگیر کوچک تر 
با طاق تخت برای افزود  ن به نور د  اخلی کلیس��ا د  ر این 

د  یوار تعبیه شد  ه است. 
نمای خارجی د  یوار ش��رقی کلیسا نیز بد  ون پیرایه و 
ش��امل د  یوار خشتی با پوش��ش کاهگل است. تنها یک 
نورگی��ر د  ر بخش مح��راب با طاق تخ��ت د  ر آن تعبیه 
ش��د  ه. د  یوار شمالی بیش��ترین تاثیرات را د  ر اثر مرمت 
پذیرفته اس��ت، به طوری که د  یوار اصلی، که از خش��ت 
بود  ه، برد  اش��ته و با آجر مرمت شد  ه است. این د  یوار نیز 
بد  ون پیرایه است و تنها سه نورگیر با طاق رومی د  ر آن 

تعبیه شد  ه است. 

ضمیمه سه شنبه 5 اسفند 1393
شمــاره 170



7 www.forsatnet.ir سه شنبه 5 اسفند 1393نمای گردشگری ضمیمه 
شمــاره 170

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

88607088 سام	الیت	
88664162-4 کوروش	کبیر	
86021428 ماهان	مهر	

مشهد

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	
88318171 رویای	شیرین	پرواز	

قشم

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

پارادیس	سیر											88760718

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	
88511955 حس	خوب	سفر	
اوج	پرشین														88733050	
42980 کارون	سیر	

اروپا

تورهای خارجی نوروز 94

هند

مالزی

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	
اورانوس																		88406464
86020311 راه	ورسم	سفر	

چین

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	
راشاک	پرواز												88172818
اوج	پرشین														88733050	
77621020 ایده	آل	پرواز	

ارمنستان

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	
88984780 ناخدای	سفر	
88847301 سالمت	گشت	
88610008 ملیکا	سیر	

کوش آداسی

88501640 آناسیر پارس 

66917497-8 تهران آسمان 

88759284 سیران گشت 

44255033 آریانوس گشت 

بلیط و تورهای
اروپا - استرالیا - تونس

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

ارمنستان - باکو - ازبکستان - ترکمنستان
مجـری آسیـای میانـه

88733050 اوج پرشـین
09361065099

ویژه نوروز

88501640 آنا سیر پارس 

66917497-8 تهران آسمان 

88759284 سیران گشت 

نگین عرش آسمان88759284

نگین عرش آسمان44033207-8

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

مدیترانه

88949260 مسیرهای سبز 

44255033 آریانوس گشت 

667661218 آریوس پرواز 

66917497-8 تهران آسمان 

88759284 سیران گشت 

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

کره جنوبی

ناخدای سفر             88984780   

44033207 نگین	عرش	آسمان	

تور چک فقط 1000یورو

88759284 سیران گشت 

قبرس اروپایی

88759284 سیران گشت 

قبرس شمالی

ملکه رویا پارس222224133

استرالیا

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

راشاک	پرواز												88172818

تایلند

66761218 آریوس پرواز 

44255033 آریانوس گشت 

88501640 آنا سیر پارس 

88759284 سیران گشت 

فانوس                    88506969

88805767 پرستو	پرواز	

بلیت و ویزای چین

66466192 ماوی گشت 

نوروز94 فقط89500 تومان

www.mavigasht.com

وان ترکیه

تشریفات  22852528

بلیت هواپیما

صالحان                    22381442

صالحان               22381442

88501640 آنا سیر پارس 

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

88759284 سیران گشت 

88501640 آناسیر پارس 

تورهای داخلی نوروز 94

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	
77671007 کامیاران	سفر	

اقامت کانادا

86021428 ماهان	مهر	ایرانیان	
آناسیر	پارس													88501640
88960046-7 آالله	آسمان	آبی	
66761218 آریوس	پرواز	
77621020 ایده	آل	پرواز	

امارات
88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

بلغارستان

88501640 آناسیر پارس 

88759284 سیران گشت 

مالزی سنگاپور

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

22852528	 تشریفات	

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

88960046-7 آالله	آسمان	آبی	

تورهای خارجی

تشریفات  22852528

بلیت هواپیما
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88531430 گردشگران�
88847301 سالمت�گشت�
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

26421050 ماه�بال�
44403198 باربد�
88664162-4 کورش�کبیر�
86021428 ماهان�مهر�

کیش

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88501640 آنا�سیر�پارس�
88664162-4 کوروش�کبیر�

تورهای داخلی

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88643262 خاطره�جهان�

برزیل

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
راشاک�پرواز������������88172818

بلیط  داخلی و خارجی

www.|2|.ir/53a
www.irg90.com

www.NAKHODASAFAR.com

خرید پکیج های نوروزی

88949260 مسیرهای�سبز�
آریانوس�گشت��������44255043

سواحل مدیترانه

راشاک�پرواز�������������88172818
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

بالی

ناخدای سفر      88984780

ناخدای سفر      88984780

شرق آسیا

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
86020311 راه�ورسم�سفر�

سنگاپور

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
سما�سیر�پویا�����������88517445

ویزا

تور ترکیبی دور آسیا

کربال و نجف

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88507575 شاهین�پرواز�سماء�

آفریقای جنوبی

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

ژاپن

ضمیمه رایگان روزانه روزنامه فـرصت امـروز

 تلفن جذب آگهی ویژه 
نمای گردشگری:

77619552  

88501640 آنا سیر پارس 

66917497-8 تهران آسمان 

88759284 سیرگشت 

نگین عرش آسمان44033207-8

مالدیو

88984780 ناخدای سفر 
88759284 سیران گشت  آداک�سفر���������������44177000

الرناکا

تشریفات                22852528

ویتنام

ناخدای سفر      88984780
88141406 عصر�پارسه�گشت�

لبنان

تهران آسمان        66917497-8

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88531430 گردشگران�
86020311 راه�ورسم�سفر�
88401447 آریامنش�

88406464 اورانوس�
88664162 کوروش�کبیر�
86021428 ماهان�مهر�
77621020 ایده�آل�پرواز�
88533013 ماردین�گشت�
88733050� اوج�پرشین�

88984780 ناخدای�سفر�

استانبول

88949260 مسیرهای سبز 

77683856 دانوش پرواز 

88747445 سیران گشت 

88501640 آنا سیر پارس 

66917497-8 تهران آسمان 

88759284 سیران گشت 

44255033 آریانوس گشت 

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

88531430 گردشگران�
86020311 راه�و�رسم�سفر�
88401447 آریامنش�

88501640 آنا�سیر�پارس�
رها�سیر�����������������44060218
راشاک�پرواز���������������88172818
اورانوس������������������88406464

ترکیه

88501640 آنا سیر پارس 

88759284 سیران گشت 

22381442 صالحان 

22224133 ملکه رویا پارس 

حس خوب سفر           88511955

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

88531430 گردشگران�

سواحل خلیج فارس

88501640 آناسیر پارس 

ماهان مهر ایرانیان 86021428

66917497-8 تهران آسمان 

88511955 حس خوب سفر 

88759284 سیران گشت 

44255033 آریانوس گشت 

66761218 آریوس پرواز 

بلیط ویزای چین

88805767 پرستو پرواز 

سریالنکا

ناخدای سفر      88984780

تهران آسـمان   66917497-8

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88640064 دیدنیها�
88406464 اورانوس�

رزرو آنالین هتل

ناخدای سفر    88984780

آداک�سفر����������������44177000
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

بلیت هواپیما و قطار

77621020 ایده�آل�پرواز�
88949260 مسیرهای�سبز��
66917497-8� تهران�آسمان��
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

�77451288 باران�نگاه�آسمان�
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

وقت سفارت آمریکا

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

ناخدای سفر    88984780
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

بلیط و ویزا
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77210228 آزمون	تراز	ارقام	
88361511 فریوران	
44241422 آبان	روش	
22137707 رایمند	و	همکاران	

77507548 حساب	گستر	پویا	
88875186 آرمان	اندیش	آگاه	
88934350 راهبرد	پیام	
88804941 ارکان	سیستم	
88806876 تالش	ارقام	
88549893 رازدار	
88779878 مؤسسه	نیک	روشان	
22912917 رمزپویا	
44221149 سنجیده	روش	آریا	
88829761 شرکت	بیداران	
88107265 واینا	نیک	تدبیر	
88890120 مؤسسه	فردا	پدید	
88785765 مؤسسه	ایران	مشهود	

44264812 سیاق	نوین	جهان	
88243735 ویرا	سیستم	
88174005 آریو	ارقام	
88028717 مستقل	اندیشان	پارس	
22374958 معتمد	ارکان	
88690830 حامیان	کاردیده	پارس	
22270949 حافظ	گام	

88511293 مدبران	مستقل	
721067 مؤسسه	دانش	گر	محاسب	
22056835 مفاهیم	حساب	جامع	
نهان	نیک	نگر										88891630

44498198 تدبیرگران	شاخص	اندیش	
66568553 تدبیر	محاسبان	توانا	
22912368 تدبیر	تراز	نگار	
88444668 پویا	تراز	آروین	

44022377حسابداری- حسابرسی پایش	گستر	حساب	

44032975 پاسارگاد	تدبیر	
44264486 پاسارگاد	احرار	
88544593 بینا	تدبیر	روش	
88561089 بیالن	گزارشگر	
22375120 بوستان	محاسب	ایرانیان	
88980448 بهنود	حساب	

44288084 بهداد	حساب	آریا	
88064875 بنیان	دانش	معاصر	
88020111 بصیر	راهبر	
77514575 بخرد	یار	
66381153 اهمیت	نگر	
77500444 اندیشه	نیکان	حساب	

44717670 امین	نگاه	بینا	
88874901 امین	مشاور	بصیر	
22870208 امین	محاسب	روش	
66594151 امین	محاسب	پارس	
66656865 امین	تدبیر	بصیر	
22277657 امین	آزمون	

22695581 اکبر	منفرد	و	همکاران	
88411668 اعتبار	بخش	
88964280 اطهر	
88105367 اطمینان	بخش	نیک	اندیش	
88580488 اطمینان	فرد	
88478490 اصول	پایه	فراگیر	
88549911 اصالح	گستران	امین	
22270926 اصالح	گر	رایانه	

88334142 ارقام	نگر	آریا	
44151135 ارژنگ	خبره	
88984251 ارقام	بهین	آرا	
88002534 آمارگران	پاسارگاد	
66485063 آمارگران		
88902047 آگاهان	و	همکاران	
88547440 آگاهان	تدبیر	پارسیان	
88385450 آگاه	گر	تراز	

88707924 بهنام مشار 

اندیشمند تدبیر   88700821

77516634 اعداد آرا 

66944397 ادیب 

88757592 آگاه نگر  

مؤسسه صدر      88843015

2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان

88542594 موسسه آپادانا 

امور مالیاتی

88543882 سپند	تدبیر	نیکان	
سنجه	حساب									88630200
22902485 شاخص	اندیشان	
شاخص	روش									88935036
88109072 ارقام	حساب	خبره	
پارسیان	حساب						44961108
22654134 حسابگران	پویا	

همرهان		پدیده					09123461586
مؤسسه	عرشیا										77683200
9122024761 پارسیان		
ماهان														09125188451
77075347 اعتماد	پارس	

09127184058	 سعیدیان	
ره	پویان	دادگان									66510674
9370457050 متین	حساب	
44267046 راده	
88309100 شاهدان	
44224047 ایین	ابرار	حساب	

88480966 آرشین	حساب	
88002112 آروین	حساب	رسا	
88967820 آروین	پیام	
44241422 آبان	روش	
77630293 هوشیار	آگاهان	
88520550 بهبود	ارقام	
88874900 امین	مشاور	بصیر	

88493171 بهراد	مشار	
88504586 بیات	رایان	
22341880 پرسیان	پاد	
88102631 تدوین	و	همکاران	
88909144 تدبیر	گران	مستقل	
88936241 تدبیر	محاسب	آریا	
88419152 پرهام	مشار	
66591157 دانشگر	محاسب	
82134000 دایا	رایان	
88726395 تراز	نما	همکاران	

2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان

88305391 بهمند 

88901496 دل آرام 

82134000 دایا رایان 

88675992 آگاه	حساب	
88661973 آگاه	اندیشان	خردمند	
22840423 آزمون	داده	های	پارس	

88612982 آزمون	حساب	تدبیر	
88919708 آزمودگان	
88230734 آریان	محاسب	پویا	
88515133-4 آزاد	رای	امین	
44611722 آریان	فراز	
88034406 آریا	بهروش	
88895357 آرمون	گستران	پیشگام	
88937317 آروین	ارقام	پارس	

88402121 آرمان	نوین	رسیدگی	
88731469 آرمان	راه	برد	
88583516 آرمان	روش	
88486309 آرمان	اندیشان	امین	
88733167 آرمان	اصول	
88802932 آراء	
88611971 آرتین	پرگاس	
66573506 آباد	اندیشان	سایمان	

66045521 آیین	ابرار	جامع	
22681604 آیین	آگاهان	حساب	
88873614 آراء	اطمینان	مستقل	
آذین	تراز	ارقام							88015337
66121935 آذین	ارقام	پیام	
88522096 آتیه	اندیش	ارقام	
آپادانا																			88542844
88109418 ابتین	روش	آریا	

88061990 آبان	ارقام	پارس	
آبان	ارقام	آگاه						22669282
88343759 آب	دیده	محاسبان	
آیین	محاسبان	امین			66943497
44292813 آیین	ارقام	
رهبین																88523059
سامان	پندار											22036964

09123333788 صدرا حساب 

آتیه نگر             88528194

88933832 پاکداد 

88918852 دماوند	
88975610 ترخیص	ایرانیان	
09121228315 بیات	

44529156 راکد	
66755175 گلوبال	تجارت	
66913526 سروا	
22610240 سبحان	پایا	
44635242 پارسیان	
88920897 ربیعی	

فراهین	ترخیص	پارس	44045883
88628776 موسسه	شتاب	
44255943 سریع	تجارت	مهر	
88975610 سازه	ترخیص	ایرانیان	
88989510 پارسا	ترخیص	سپهر	

44033089 آذین	ترخیص	سپهر	
22949582 پاسارگاد	کاالی	آپادانا	
88562596 ثبت	پیشرو	
88990628 آرکا	تجارت	پاسارگاد	
88820279 رایاتجارت	نوین	
88491063 ناژین	

88923040 حامی	صنعت	لجور	
09122466997 سیکا	

55423151 رحیمی	
44952695 فرانگر	
88737860 فکری	
88737860 ممقانیان	
33971974 پترو	پارس	نوین	
88051052 نظری	

66466703 نفتا	راهبر	ویستا	
33110092 نمونه	
88751376 وزیری	
88487714 بازرگانی	سیمرغ	

اخذ کارت بازرگانی

44085001 تدبیران 

بازرگانی لطفی 88677645

88939325 باهنگام 

2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان

22891142 ثمین سپهر 

66561405-7 اطلس 

88677645 لطفی 

66575127 افق	تجارت	کویر	
88746565 کیمیاگران	امروز	
22541133 الب	دیجیتال	

77194979 فارمدصنعت	بهساز	
88737316 ناب	گوهرخاور	
22048228 نوترون	شیمی		
88957678 عمران	شیمی	روز	
33998228 امیر	پارسیان		

88730593 شیمی	اندیشان	
88901842 شرکت	شیمی	رنگ	
44239324 شرکت	الماس	
88604026 آروین	طب	نوین	

22012422 آرمین	
88800620 اریان	

88525244 آپادانا	
66700646 آپادانا	
55598013 اتحاد	

88545613 افق	
66700546 اکباتان	
66907002 اشکان	
88226070 اشنا	

66709206 اطلس	
33973949 اعتماد	
66943078 فراهوشی	و	دانش	
66729877 المپیک	

22901300 الیت	
88887588 برکت	
22733650 پارس	

مواد شیمیایی

صرافی

88740888 ماج نما 

88059201 ارین 

55616533  126

88610240 البرز 

22224189 آلوس 

89301000 سرمایه 

09122255985 بارمان	داد	و	ستد	
88820279 رایا	تجارت	نوین	
55359218 بهینه	مقیاس	پاسارگاد	
88802466 کیان	ترخیص	
44215707 مهر	بار	دریا	

22247430 کاظمی	
88975319 محمد	زاده	
88570541 جاودان	تجارت	پویا	
88975319 مشیری	

ترخیص کاال

88552623 تحویلداری 

66920097 بیداری فرد 

88909183 بارمان ترخیص 

88693130 تیرداد سپهر 

66975062 جهان	آسیا	

88419671 امین	زاده	

حمل و نقل بین الملل

88192654 پارت پرگاس 

88480210 ذوالفقاری	
88364435 ایرانیان	
66899020 کارورز	مهر	
88797386 سیبا	کاال	
55609872 پور	رستمی	
88845247 برکتی	

88722849	تهران	 آریو	مارین	
22911105 نسیم	
88890628 تهران	مارین	

44952166 راهسان	کاال	
83720 مشکین	
88747100 ایران	اروپا	

88419671 امین	زاده	
88312400 امیداندیش	
88340509 صبا	

بازرگانی الی بار    88140896

88890628 تهران مارین 

88982882 عزتیان	
88051835 پارسیان	
88344318 گروه	مدپا	
88562596 مهندسین	پیشرو	
88045025 شیمی	تجارت	کاال	
66575127 افق	تجارت	کویر	
88939259 امین	پایتخت	
55899144 راه	کارهای	آسان	

مشاوره و بازرگانی صنعتی

حامی صنعت لجور      88923040
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صدرا حساب 
پیگیری و حل پرونده های مالیاتی شرکتها

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معامالت فصلی
بستن حساب های پایان سال و تحریر دفاتر قانونی 

تلفکس:88754504  مستقیم:09123333788

88541910 مهندسین	نافع	امین	

تهیه طرح های توجیهی
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55278454	 حمل	و	نقل	امبد
55262361	 باربری	شاهین
55268357	 باربری	غزال

قالبسازی	مانیا	صنعت	55260235
55274598	 قالبسازی	رحیمی
55844552	 اسپارت	سعید

9124035319	 دقیق	سازان
9198918492	 قالبسازی	دایکاس
55280928	 قالب	سازی	شریفی
	55265918	 قلبسازی	گاما

55262564	 تراشکاری	رضایی
55260630	 تراشکاری	امیر
55270604	 ا	تراشکاری	اتحاد
66265751	 میکرون	سایش

55273482	 عباسی
55260014	 بابایی
تراشکاری	تکنو	جهان	55261102
66745744	 پارس	تکنیک
9365806816	 تراشکاری	حداد

9358058447	 تراشکاری	انصاری
9121266301	 	ماشین	ابزار	خاکی
55280889	 تراشکاری	کریمی
55274268	 تراشکاری	نوین	فرز
55274460	 تراشکاری	طالبی

09123975403	 صنعت	پنجم
55264493	 نشریه	سفیران
55276291	 کانون	سه	نما
55532746	 موسسه	زمرد
55281020	 چاپ	شهریار

55258320	 گروه	تکنوصنعت
55327303	 تکنوکنترل
55253547	 کیهان	کابین	
09123618912	 میرکامران
09190307953	 آرکوچوب
55178169	 بازرگانی	مختاری
55277008	 سندبالست	شریفیان
55261753	 طراحی	سورنا
09123764283	 دکوتک

															فوم	پارسیران										55283200
9123218096	 فوم	پارسه
بسپارفوم	غرب									55272000
55266348	 				آریا	فوم
66296501	 یونیک	فوم	تهران

55264779	 استیل	البرز
55279404	 استیل	پارسیان
55264779	 نمایندگی	پخش	شیراالت
55274371	 ایلیا	استیل
55178332	 گلد	استیبل
55252310	 پخش	مهدی

55279852	 چرم	حمید
55251275	 چرم	علیاری
55266811	 چرم	مهدی
55810580	 چرم	پدیده
55262402	 فروشگاه	علیاری
55280917	 چرم	احمد
55261728	 چرم	سحر

55248831	 اره	تیز	کنی	دیاموند
9194968861	 خدمات	صالحی
55274418	 شرکت	صفرو	یک
55262106	 رایان	قالب
55263724	 خدمات	فرز	هامون
کارگاه	صنعتی	اطلس	55279877

55241702	 گارگاه	برادران	رزاقی
9192290956	 وکیوم	یکتا
55258846	 شایلی
55260604	 خدمات	پرواز
55256595	 ممبران	درودگران

55264838	 ماشین	سازی	کاران
55266470	 ماشین	االت	امیدی
55266209	 ابزار	زاگرس
55265110	 بلبرینگ	نوریان
55274694	 خدمات	وسترمان
55277027	 ماشین	االت	صالحی
ابزاراالت	قاسمی							55249201
55532773	 گروه	صنعتی	متین
55178463	 فروشگاه	االت	اکو
09127927784	 تولیدی	بینام
55532790	 پارس	موتور	صنعتگر
55281034	 ام	پک
فنرسازی	علم	وصنعت	55262401
55266049	 تکنوپر
55255537	 نوار	پیریسی
55248130	 یراق	چلنگری
55264719	 یراق	افق
55448394	 یراق	ارمان
55261859	 ایران	اسپیرینگ
55256036	 تولیدات	بحری
55289327	 پنوماتیک	افق
55177220	 قالب	تولز
55268098	 ابزار	تراش	پارسیان
55448392	 ابزار	سعید
09374555746	 یراق	االت	صبا
55278812	 یراق	امیر
55289097	 رنگ	ارغوان
55266433	 دنیای	رنگ
55253487	 آلمینیوم	الغدیرتهران
55267912	 ابزارکریمی
9124498035	 فروشگاه	سورینت
55272772	 	ماشین	ابزار	اذری
55245800	 آریا	صنعت
55259715	 پارس	دقت	ماهان
55264963	 ابزار	یراق	محمد
55265532	 سهند	یراق
55258815	 یراق	حسنی
55284393	 بورس	یراق	پایتخت
55267081	 ابزار	صدرا

55264710	 پارسیان	یراق	آرا
55261650	 ابزارامید
55268677	 ابزاریراق	اسدی
55256120	 یراق	تسنیم
بورس	دیاکو												55284393
55261815	 حیدربابایی
55265110	 بلبرینگ	نوریان

55284715	 آپاداناپدیده
55258529	 	شهریاری
55267050	 چوب	جهانیان
55258524	 دوردگری	بدیهی
55256810	 صنایع	چوبی	رئیسی
55258540	 صنایع	چوبی	نفیس
55251304	 عباسی
55281830	 صنایع	چوبی	بلج
گروه	صنعتی	پارسیان	55279387
55279212	 بازرگانی	امانی
55251327	 ایران
55261913	 خنکدار
55270521	 نگین	چوب	تهران
55263657	 ارس	نوری
55254364	 چوب	یلدیزالر

55262533	 فروشگاه	آرا
55270955	 فروشگاه	سبز
55280447	 فروشگاه	اسکندرزاده
55258840	 فروشگاه	فراهانی
55257425	 صنایع	میالد	نور
55277296	 پخش	آذران	آرتا
55254457	 علی	عباسی
55279560	 نمک	شناسان
55277406	 فروشگاه	احسان
55263862	 آذین	چوب	درسا
55269466	 صنعت	مالمینه	آرا
55243000	 ایزوفام24
55260606	 گردو
55266207	 چوبی	آرمان
55274438	 	فروشگاه	هفت	چنار
55264775	 سنا	چوب	سبز
55250025	 خلیج	فارس
55276448	 پارس	چوب
55258085	 بختیاری
55261250	 جاللی
55244171	 تجارت	گستر	آریا

55271530	 زنجان	چوب
55279558	 فروشگاه	معصومی
55532793	 گروه	کادوس
55255366	 اکسیر	چوب
55254405	 بیرامی
55261891	 خدمات	چوبین
55247105	 سهند	چوب
55277712	 پارسا
55270527	 خانه	چوب	و	پروفیل
55244171	 تجارت	گستر	اریانا
55278650	 اسیا	چوب	البرز
55177994	 نارون
55275701	 افراش
55257510	 صنایع	چوب	خدمتی

55281773 مبلمان	پاریس	
55284883 مبل	سهیل	
55276689 مبلمان	احمدی	
55256735 مبل	سفیر	

55279649 مبل	فرضی	
55243015 مبل	علی	
55281009 مبلمان	راش	
55283190 مبل	ایده	ال	
55289052 گالری	آرام	

55245134 گالری	سعادت	
55240726 مبل	ثامن	
55275478 مبلمان	کالریس	
55262185 گالری	مبل	ایمان	
تولیدی	برگ	سبز	09308900477
55253009 مبلمان	پایتخت	
55271075 مبل	جهانی	
55276147 خانه	مبل	برازین	

55278451 مبلمان	المهدی	
55275721 گالری	آدلیم	
55261190 مبل	رجال	
55178462 مبل	ایران	
55258626 گالری	عرشیا	
55267650 مبل	ایرانیان	
55269304 سناتور	

55283145 صندلی	ایده	ال	
55274463 جهان	صنعت	پدیده	
55269465 مبلمان	اداری	فیکس	
66720283 راویان	صنعت	
66707408 فروشگاه	سوگند	
66749580 فروشگاه	نوراتحاد	
66706703 فروشگاه	ابراهیمی	
66706690 فروشگاه	شهریار	
56865042 آیسان	دکور	
56495099 بازرگانی	ترابی	
55448315 ابتکارپالست	
09123933986 پارس	البرز	
55289006 مبلمان	وکیلی	
55241472 ایده	ال	صنعت	جم	
55252990 جهان	گستر	
55277840 نوید	سیستم	
55253327 مبل	جوان	
55253327 نمایشگاه	پرفکت	
55253554 بابایی	
55269747 دکوراسیون	اخوان	
55252874 مبلمان	سورنا	
55256456 رساصنعت	پدیده	
55279075 لمیس	
55276771 نمایشگاه	مهدی	
55253025 دناصنعت	پدیده	
55276652 آرویح	
55241132 کاسیاصنعت	
55271589 سبالن	صنعت	
22769616 تیراژه	صنعت	ایرانیان	
55265894 تاپ	صنعت	
55262829 مبل	مهر	یزدان	
55281049 صنعت	رایانه	امیر	
55253066 مبلمان	توکا	صنعت	
55272837 صنایع	چوب	کسری		
55256511 الوند	چوب	
کامپیران	رسا											55267128

	بازرگانی	آبنوس								55284271
55264691	 فروشگاه	شهبازی
55281585	 اوان	پروفیل
55177966	 فروفروشگاه	نیما
55280830	 نمایندگی	پاسارگاد
55274800	 بازرگانی	میثاق

55270914	 فروشگاه	پی	ام	پی
55244327	 بازرگانی	ناربن
55254507	 بازرگانی	نواران
55280980	 بازرگانی	صالح	نیا
55266288	 نمایندگی	ثامن
55280438	 نمایندگی	پاندا
فروشگاه	آرین	پالست	55177972
55605277	 پخش	پروفیل	ولدخانی

55253442	 فروشگاه	زارعی
55271295	 فروشگاه	محمد
55263118	 فروشگاه	سلطان
55268320	 گروه	صنعتی	افرا
																آریاچوب																			55276266
53052797	 تولیدی	ماهون

55281556	 نورخاورشید
55260482	 منحنی	قهرمانی
55258364	 خلیل	استادی
55266537	 سبالن
55258684	 سروسبز
55267223	 بنیس
55256496	 اطلس
55259163	 فروشگاه	احمدی
55245010	 سی	تک

55268000	 خانوادگی	آفتاب
55265644	 بوعلی	سینا
55261777	 	جوجه	طالیی
55177657	 باران
55279050	 چلوکباب	برگ	سبز
66178482	 غذای	سبالن

55532719	 امالک	کالسیک
55246288	 دفتر	امالک	سهند
55271181	 ا	مشاورامالک	مهر
55263216	 امالک	پارسیان	کاوه
55251000	 امالک	پایتخت
55269120	 امالک	عدالت2
55255450	 امالک	سپهر

خدمات حمل و نقل

قالبسازیتهویه مطبوع

09127154900	 میالن	سیستم

تعمیرات صندلی اداری

تراشکاری
دفاتر فنی و تبلیغاتی

طراحی صنعتی

فوم و اسفنج
صنایع استیل

پارچه و چرم

CNC

ماشین آالت و ابزارآالت  صنعتی صنایع چوب

مبلمان خانگی 

مبلمان اداری

PVC نمایندگی

رستوران
55178234	 بیمه	پاسارگاد
55271182	 بیمه	ایران
56155333	 بیمه	نوین
55532734	 کارگزاری	بیمه	ماهان

بیمه

امالک 

مواد اولیه رنگ و پالستیک

مواد اولیه شیمیایی

راوشی 55267146

رفرنس 55259921

پرده هوای میتسویی 22113526 

پارس دوام 55268847

اکو چوب 55284860

حیدری 55261929

خدمات تراش 55258435

برادران اسدی 55261547

سها چوب 55265260

خدمات فنی لشگری 55261222

55269340 گالری رواف 

تولیدی فومکار       09121196983

55258773 درخت سبز 55265821مبل صدف 

 بازرگانی کریستال       88104600

مهندسی صنعت دوام شیمی   88654599

55252926 مبلمان الکا 

09123599473 مبل جلوس 

55276047	 تیستو
55275223	 گالری	مومنی
55289018	 بازرگانی	داتیس
09191289249	 صنایع	یوسفی
55277686	 صنایع	سام
09122449351	 صنایع	موالیی
09122447928	 سیفی	
09126330854	 صنایع	فتحی
09121023396	 صنایع	ابنوس
55261898	 	اذرسهند
09196886763	 بداویان
09121442306	 نوپان	قزلچی
55271028	 پخش	قابسازی
55252129	 صنایع	چوبی	برش
55244124	 الویرا
55258554	 صنایع	درب	سازان
55271648	 میالد
55250231	 	باگاس
55268296	 ارشه
55258644	 هوتان
55280630	 وانا	چوب
55258608	 جوانشاد
55258995	 مبلمان	آکاژو
55262886	 فروشگاه	سینا
55258870	 فروشگاه	بیک

 : ها گهی  ن  آ ما ز س�ا
  

8 8 5 5 3 6 3 9

2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان



11 www.forsatnet.ir سه شنبه 5 اسفند 1393نمای حقوقی ضمیمه 
شمــاره 170

داد خواهان اعتدال آریا      912237760
 66745395 دور اندیشان 

شمیم عدالت کیمیا 44634785

 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیاران 
87132 یاسا 
88562596 موسسه پیشرو 
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر 88813177

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
88656033 ثبت پاسارگاد 
22883230 ثبت سید خندان 
88671278 ثبت آفریقا 
88100199 ثبت بامداد 
22920977 ثبت شفق 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 

88628776 ثبت شتاب 

حامی صنعت لجور  88923040
88888635 ثبت هدف 
88882588 ثبت کیا 
88050573 ثبت بنیان 
88888392 ثبت افق 
88621800 ثبت پرتو 
44961873 ثبت غرب 
88675800 ثبت آرین 
88922630 ثبت آریا فر 
44272508 ثبت صادقیه 
33349248 ثبت شمس 
88971587 ثبت فاطمی 
44016631 ثبت آریا 
22883230 ثبت پارسه 
77809372 ثبت نارمک 
77683200 ثبت عرشیا 
88015051 ثبت آسیا 
44451409 ثبت ژیهات 

88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
88562596  موسسه پیشرو 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر 88813177

88750206 رضوان 
44234611 عدالت گستر فرمانیه 
77514176 قانون گستر 
66530819 تدبیر گران  
88628760 راه رویان هامون 

88479139 اعتماد 
88873420 بهین 

44031955 عدالت امین 
66923046 هامون 
88986277 نوین اندیشه 
44429172 ملک پور 

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
88656033 ثبت پاسارگاد 
22883230 ثبت سید خندان 
88671278 ثبت آفریقا 
88100199 ثبت بامداد 
88562596 ثبت پیشرو 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 
88888273 ثبت همشهری 

88882588 ثبت کیا 
88050573 ثبت بنیان 
88888392 ثبت افق 
88628776 ثبت شتاب 
88995494 ثبت ادیب 
88621800 ثبت پرتو 
44961873 ثبت غرب 
88675800 ثبت آرین 
88922630 ثبت آریا فر 
44272508 ثبت صادقیه 
33349248 ثبت شمس 

44016631 ثبت آریا 
22883230 ثبت پارسه 
77809372 ثبت نارمک 
44451409 ثبت ژیهات 
26401920 ثبت دادستا 
66526197 ثبت افق 
88524028 ثبت فارس 
22896380 ثبت مرکز 

44288360 ثبت هانا 
26407397 ثبت رایان 
88888273 ثبت همشهری 
44055494 ثبت اهورا 

88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
66414848 چتر دانش  
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 

22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر 88813177
26204714 آفتاب عدالت امین 
88750206 رضوان 
44234611 عدالت گستر فرمانیه 
77514176 قانون گستر 

 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
88479139 اعتماد 
88873420 بهین 
09126111706 عدالت و انصاف 
66923046 هامون 
88986277 نوین اندیشه 
دادپویان عدالت           88174279
دادآفرین برتر           66596238
دادگران حامی            8991790
ثریای عدالت            22259326

44429172 ملک پور 

ندای غدیر عدالت 88917130

44031955 عدالت امین 
عدالت پارس              6406377
آگرین                    88196410
ایران زمین                4273842

مشاوره حقوقی )خانواده(

اخذ کارت بازرگانی

اخذ جواز صنایع

مشاوره حقوقی )امالک(

رتبه بندی شرکت ها مشاوره حقوقی )کیفری(

مشاوره حقوقی )گوناگون(

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
88656033 ثبت پاسارگاد 
22883230 ثبت سید خندان 
88671278 ثبت آفریقا 
88100199 ثبت بامداد 
22920977 ثبت شفق 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 
88888273 ثبت همشهری 
88562596 ثبت پیشرو 
88050573 ثبت بنیان 
88888392 ثبت افق 

88628776 ثبت شتاب 

88621800 ثبت پرتو 
44961873 ثبت غرب 
88675800 ثبت آرین 
88922630 ثبت آریا فر 
44272508 ثبت صادقیه 
33349248 ثبت شمس 
88971587 ثبت فاطمی 
44016631 ثبت آریا 
22883230 ثبت پارسه 
77809372 ثبت نارمک 
77683200 ثبت عرشیا 
88015051 ثبت آسیا 
44451409 ثبت ژیهات 
26401920 ثبت دادستا 
66526197 ثبت افق 
88524028 ثبت فارس 
22896380 ثبت مرکز 
888855960 ثبت جام جم 
44288360 ثبت هانا 
26407397 ثبت رایان 
88888273 ثبت همشهری 
44288649 ثبت ساحل 
44055494 ثبت اهورا 
66341334 ثبت فردوسی 
4435482  vip ثبت
88196410 ثبت آگرین 
88820688 ثبت زرتشت 

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 

88671278 ثبت آفریقا 
88562596 ثبت پیشرو 
22920977 ثبت شفق 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 
88923040 حامی صنعت لجور 
88888635 ثبت هدف 
88050573 ثبت بنیان 
88888392 ثبت افق 
88628776 ثبت شتاب 
88621800 ثبت پرتو 
44961873 ثبت غرب 
88675800 ثبت آرین 

ثبت عالئم تجاری
آفتاب عدالت امین  26204714

اندیشه صلح         77515199

عدالت و انصاف    09126111706

ثبت هدف       88888635

ثبت فاطمی       88971587

888855960-7 ثبت جام جم 

حامی صنعت لجور 88923040

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 

88656033 ثبت پاسارگاد 
22883230 ثبت سید خندان 
88671278 ثبت آفریقا 

44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 
88888273 ثبت همشهری 
88888635 ثبت هدف 

88196410 ثبت آگرین 
88820688 ثبت زرتشت 
77958014 ثبت پیام 
26401920 ثبت دادستا 
88941377 ثبت دانا 
66597960 ثبت برتر 
22366052 ثبت پارسینه امین 
26320688 ثبت روان 
88880727 ثبت فردا 

صبا                        66028601

شمیم عدالت کیمیا 44634785

5کادر 
تعرفه روزانه

فقط 4000 تومان 2کادر-تعرفه روزانه 2000 تومان

مجری مستقیم کلیه امور ثبتی
ثبت شرکت، تغییرات شرکت

      ثبت برند، ثبت طرح صنعتی
  اخذ کارت بازرگانی، اخذ جواز تأسیس )صنایع(

ثبت در کلیه مناطق آزاد
با شتاب ثبت کنید

ثبت شتاب

 )خط ویژه( 776 28 886 
 0912 940 4500

ثبت شرکت ها

مشاوران امین پایتخت  88935070

مشاوره قوانین کار

88905217 موسسه دادآفرین 

مشاوران امین پایتخت  88935070

 با حضور در بانک اطالعات امور حقوقی و ثبتی
فرصت رونق کسب و کارتان را از دست ندهید.

روزنامه فرصت امروز در حال حاضر

دارد و آگهی های شما در ضمیمه نما توسط صاحبان 
مشاغل مختلف و مدیران عامل شرکت ها دیده می شود.

 10500 مشترک شرکتی

آگهی های نمای حقوقی: 88191941

ثبت شتاب  776 28 886

ثبت شتاب  776 28 886
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محمد  حسين طارمي
يکي از ويژگي هاي سيس��تم د اد رس��ي اي��ران قابليت 
تجد يد نظر بس��ياري از آرای صاد ره د ر د اد گاه هاي بد وي 
اس��ت. از اين رو د ر راس��تاي جلوگيري از خطاي قاضي 
و کاه��ش آرای اش��تباه و جلوگي��ري از اعم��ال غرض و 
بي عد التي و براي د فاع از حقوق متهم، به متهم اين حق 
د اد ه ش��د ه است که چنان چه از راي د اد گاه راضي نبود ، از 

مرجع باالتر تقاضاي رسيد گي مجد د  کند .
مقص��ود  از »آراء« چنانکه د ر م��اد ه 232 آ.د .ک آمد ه 
است، اعم از حکم )راي د اد گاه( و قرار است. بد ين ترتيب 
ماد ه مذکور نه تنها شامل احکام صاد ره د ر ماهيت موضوع 
رسيد گي مي شود ، بلکه شامل قرار بد وي و اظهارنظر د ر 
ماهي��ت د عوا نيز مي ش��ود . د ر اين خصوص راي وحد ت 
روي��ه ش��ماره 640 تاري��خ 78/8/18، اص��ل را بر قابل 
اعت��راض بود ن قرار هايي گذارد ه اس��ت ک��ه اصد ار آنها 
موجبات اضرار به حقوق اصحاب د عوا را فراهم مي سازد . 
د ر نتيجه اين راي قرار اناطه قابل تجد يد نظر د انسته شد . 
بد ين س��ان، قرار از موارد  مذکور د ر ماد ه 26 آ.د .ک نيز 

ذکر شده است.
الف( قرار هاي قابل تجد يد  نظر

1- قرار هاي د اد س��را:به موجب قانون احياي د اد س��را ها 
قرار هاي د اد سرا د ر موارد ي قابل تجد يد  نظر د ر همان مرجع 
يا د ر د اد گاه صالحه اس��ت. از آن جمله قرار بازد اشت موقت 
است که به موجب بند ح ماد ه سه اين قانون متهم حق د ارد  
به قرار بازد اشت صاد ره از سوي بازپرس د ر هر ماه يک مرتبه 
د رخواس��ت رفع بازد اشت و تجد يد نظر د ر قرار را از بازپرس 
بخواهد . از سوي د يگر به موجب بند  ط همين ماد ه چنانچه 
مته��م به جرمي به علت صد ور قرار تامين د ر بازد اش��ت به 
سر ببرد  و پروند ه اتهامي او منجر تصميم نهايي نشد ه باشد ، 

مرجع صاد رکنند ه قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين 
متهم است. مگر آن که جهات قانوني يا علل موجهي براي 
بقای قرار تامين صاد ره وجود  د اشته باشد  که د ر اين صورت 
با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقا مي شود . د ر اين صورت 
متهم حق د ارد  به د اد گاه عمومي يا انقالب محل ظرف 10 
روز از تاريخ ابالغ ش��کايت کند .البته د ر بند  ن اين ماد ه نيز 
قرار هاي بازپرس که د اد س��تان با آنها موافق باش��د ، د ر سه 
م��ورد  ظرف م��د ت 10 روز از تاريخ اب��الغ، قابل اعتراض و 
تجد يد نظر د ر د اد گاه صالحه بود ه و نظر د اد گاه که د ر جلسه 
اد اري خارج از نوبت و بد ون حضور د اد ستان به عمل مي آيد ، 

قطعي خواهد  بود . موارد  مذکور عبارتند  از: 
1- اعتراض به قرار هاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به 

تقاضاي شاکي خصوصي

2- اعتراض به قرار هاي عد م صالحيت، بازد اشت موقت، 
تشد يد  تامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم.

3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي ش��اکي خصوصي 
و د اد ستان.

ذکر اين نکته ضروري است که اعتراض به قرارها باعث 
توقف جريان تحقيقات و مانع از اجراي قرار نبود ه و کليه 
اقد امات بازپرسي تا اخذ تصميم د اد گاه به قوت خود  باقي 
خواهد  بود  و چنانچه نتيجه قرار صاد ره، آزاد ي متهم باشد ، 

فورا اجرا مي شود .

2- قرار هاي د اد گاه:نکته اي که د ر مورد  قابليت تجد يد نظر 
د ر يک حکم د اد گاه صالح بايد  د ر نظر د اشت اين است که 
نيازي نيست چنين حکمي، لزوما حکم محکوميت به يکي 

از اين مجازات ها باشد . د ر واقع چنان چه گفته شد ، عالوه 
بر اين که قرار صاد ره د ر د اد س��را مانند  قرار منع تعقيب و 
ق��رار موقوفي قابل تجد يد نظر اس��ت، د ر د اد گاه نيز آراي 
قابل تجد يد  نظر اعم از محکوميت، برائت، منع تعقيب يا 
موقوفي تعقيب است. مبناي اين مطلب راي وحد ت رويه 
ش��ماره 600 به تاريخ 74/8/4 است که بعد ها قانون گذار 
د ر تبص��ره ماد ه 232 آ.د .ک د ر س��ال 1387 بر اين نکته 

تاکيد  ورزيد .
ب( احکام قابل تجد يد  نظر

ماد ه 232 ق.آ.د .ک. جد ي��د  احکام قابل تجد يد  نظر را 
احصاء کرد ه و س��اير احکام را قطعي د انسته است. احکام 

قابل د رخواست تجد يد نظر عبارتند  از: 
1- جرائمي که مجازات آنها اعد ام يا رجم است.

2- جرائمي که به موجب قانون مشمول حد  يا قصاص 
نفس و اطراف است .

3- ضب��ط اموال بيش از يک ميلي��ون ريال و مصاد ره 
اموال.

4- جرائمي که حد اکثر مجازات قانوني آن بيش از سه 
م��اه حبس يا ش��الق يا جزاي نقد ي بي��ش از 500 هزار 

ريال باشد .
5- محکوميت هاي انفصال از خد مت.

د ر تمام موارد  فوق، مالک تش��خيص آرای قابل تجد يد  
نظر، مجازات پيش بيني ش��د ه د ر قانون براي عمل متهم 
اس��ت نه مجازات مقرر د ر حکم د اد گاه. بنابراين، اگر مثال 
عملي به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد  )بند  
2( ، حتي اگر شاکي خصوصي از قصاص صرف نظر کرد ه و 
د اد گاه نيز به اين اعتبار و با رعايت تخفيف، حکم به 300 
هزار ريال جزاي نقد ي بد هد ، حکم د اد گاه د ر اين خصوص 

همچنان قابل تجد يد  نظر خواهي است.

آرای قابل تجد يد  نظر
ضمیمه سه شنبه 5 اسفند 1393
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هیات رییسه دانش��گاه علوم پزشکی استان سمنان 
و مس��ئوالن بسیج جامعه پزش��کی در آستانه ایام اهلل 
دهه فجر به دیدار حضرت آیت اهلل شاهچراغی، نماینده 
معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان رفتند.

دکتر مهدی شادنوش، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
استان سمنان هدف از دیدار با نماینده معزز ولی فقیه 
و امام جمعه س��منان را ارائه گزارش وضعیت سالمت 
اس��تان، اقدام��ات صورت گرفت��ه در دانش��گاه علوم 
پزش��کی اس��تان س��منان و اجرای طرح تحول نظام 
س��المت عنوان کرد و افزود: مجموعه دانش��گاه علوم 

پزش��کی استان س��منان از هیچ کوشش��ی در ارتقای 
کمی و کیفی س��طح سالمت اس��تان سمنان کوتاهی 
نمی کنند. رییس دانش��گاه گفت: بحمداهلل دانش��گاه 
علوم پزش��کی اس��تان س��منان در اجرای طرح تحول 
نظام س��المت در س��طح کش��ور موفقیت های بسیار 
خوبی را کس��ب کرده، از جمله این دانشگاه در ردیف 
سه دانش��گاه برتر دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور قرار گرفته، همچنین بیمارستان والیت دامغان 
به عنوان بیمارس��تان برتر و در مدیریت نقدینگی مقام 

اول کشوری را به دست آورده است.

ب��ا هم��ت ش��هرداری محمدیه و هم��کاری هیات 
دوومیدان��ی ش��هر محمدی��ه ی��ک دوره مس��ابقه دو 
استقامت به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر با 
حضور کم نظیر 400 ش��رکت کننده در ناحیه شهری 

مهرگان برگزار شد. 
در این مس��ابقات که به عنوان نخس��تین برنامه 
ورزش��ی در ش��هر نوپای مهرگان به انجام رسید، 
دوندگان در س��ه رده سنی مسافت مابین ابتدای 
بلوار خاتم االنبیاء تا ورزشگاه تازه تاسیس پوریای 
ولی مهرگان را دویدند. در حاش��یه این مس��ابقه 

امید منفرد، مسئول اجرایی این مسابقه و مسئول 
ام��ور فرهنگی و هن��ری ش��هرداری محمدیه در 
گفت وگو با خبرنگار ما با اش��اره به نقش توس��عه 
ورزش همگانی در ارتقای نش��اط و سالمت مردم 
اظهار کرد: شهرداری محمدیه در راستای اجرای 
منوی��ات و تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه 
تروی��ج ورزش همگانی در بین آح��اد مردم و به 
منظور نهادینه سازی ورزش همگانی در بین اقشار 
مختلف مردم برنامه های مختلفی را در س��ال 93 

به مرحله اجرا درآورده است. 

دیدار هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با نماینده ولی فقیه

نشست مشترك با سازمان های متولی مرتبط با سامانه درخواست و تخصیص 
سهمیه سوخت برگزار شد

نخستین برنامه ورزشی شهر مهرگان به مناسبت دهه فجر

برگزاری جلسه علمی پژوهشی بسیج در نفت و گاز مارون

اصفهان – محمد  راعی 
با حضور مدیران ش��هری، بهره ب��رداری از 160 طرح 
در منطق��ه 13 اصفهان با هزینه ای بالغ  بر 795 میلیارد 

ریال آغاز شد.
به گزارش خبرنگار »فرصت امروز« از اصفهان، دکتر 
سیدمرتضی س��قاییان نژاد، ش��هردار اصفهان در آیین 
بهره ب��رداری از طرح ه��ای منطقه 13 گف��ت: آنچه در 
حقیقت به عنوان افتتاحیه برگزار می ش��ود، گزارشی به 
شهروندان است زیرا همه طرح ها با بودجه شهر اجرایی 

می شود.
وی با اش��اره به این موضوع که امس��ال سال سختی 
ب��رای ش��هرداری ها ب��ود، اف��زود: رکود ساخت و س��از 
ب��ر اقتصاد کش��ور حاکم بود. نکته مهم این اس��ت که 
ش��هرداری ها هنوز به بحث س��اختمان وابسته هستند 
و نزدیک به 60 درصد درآمد شهرداری از فروش تراکم 

تامین می شود. 
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه باید در هر صورتی که 
شده شهرداری ها را از تک محصولی شدن نجات دهیم، 

اذع��ان کرد: تا زمانی که ش��هرداری به ف��روش تراکم 
گرفتار اس��ت، ش��رایط برای ش��هرداری ها یکسال بد و 

یکسال خوب است.
وی بر تفکیک وظای��ف ملی از محلی تاکید و عنوان 
کرد: وظایف محلی باید به مدیریت محلی واگذار شود. 
در این صورت اس��ت که ش��هرها می توانند بسیاری از 
مش��کالت دولت را حل کنن��د، اما درآم��د پایدار باید 

تعریف شود.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به تصوی��ب بودجه 94 از 
سوی شورای شهر افزود: بودجه دو هزار و 600 میلیارد 
تومانی به صورت نقدی و غیر نقدی به تصویب رس��ید و 
امید اس��ت خداوند برکاتش را جاری کند تا بتوانیم به 
این بودجه دس��ت یابیم و در میان ش��هروندان شادابی 

ایجاد کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه ب��ه زودی در جلس��ه علنی الیحه 
تخفی��ف 10 درص��دی تراک��م در دو م��اه آین��ده ارائه 
می ش��ود، اذعان کرد: ب��ا تصویب این الیحه از س��وی 
ش��ورای ش��هر تس��هیالت جدیدی برای مردم فراهم 

می شود تا بتوانیم زمینه ساز حرکت های جدیدی شویم.
محمدرض��ا آقاباباگلیان، مدیر منطقه 13 ش��هرداری 
اصفه��ان در آیین بهره ب��رداری از طرح های منطقه 13 
ضمن تسلیت فوت هشت کارگر در حادثه پروژه سپهر 
اظهار کرد: دغدغه مدیران و ش��هرداری ایجاد محیطی 
ایمن برای پروژه هاست تا دیگر شاهد رخ دادن این گونه 

حوادث تلخ نباشیم. 
وی اذعان کرد: منطقه 13 ارتباط مستقیمی با رینگ 
س��وم ترافیکی ش��هر دارد. به طوری ک��ه بزرگراه های 
ذوب آهن، ش��هیداحمدکاظمی و ش��هید آقارب پرست 
به عنوان ش��ریان های اصلی شهر، استان های غربی را به 
اصفهان ارتباط می دهد و با ش��هرهای ابریشم، درچه و 

فالورجان همجوار است.
وی در ادامه افزود: 160 پروژه در حوزه های مختلف 
حمل و نق��ل و ترافیک، عمران��ی، فرهنگی و خدماتی با 
هزین��ه ای بی��ش از 795 میلیارد ریال ب��ه بهره برداری 

رسیده و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
آقاباباگلیان با بیان اینکه رشد ساخت و ساز در منطقه 

13 خوب بوده، تصریح کرد: توسعه و شکل گیری بافت 
جدید شهرس��ازی یکی دیگر از ویژگی های این منطقه 

است.
آقاباباگلی��ان با تاکید بر اینکه اولویت بودجه توجه به 
مح��الت محروم و توزیع عادالنه خدمات اس��ت عنوان 
ک��رد: محرومیت زدایی یکی از رویکردهای ش��هرداری 
طی چند سال اخیر بوده، به طوری که محالت، قائمیه، 
باغ فردوس و دس��تگرد از مح��الت محروم این منطقه 

هستند که به خدمات بیشتری نیاز دارند.
وی با بی��ان اینکه تکمی��ل پروژه ه��ای نیمه تمام از 
اولویت های س��ال آین��ده بودجه منطقه اس��ت، گفت: 
بودجه امس��ال ش��هرداری 56 میلیارد تومان به صورت 
نق��دی و ۲0 میلی��ارد تومان به ص��ورت غیرنقدی بوده 

است.
آقاباباگلی��ان تاکید کرد: در س��ال آینده 56 میلیارد 
توم��ان به صورت نقدی و ۲۸ میلی��ارد تومان به صورت 
غیرنق��دی اعتبار برای این منطقه در نظر گرفته ش��ده 

است.

رییس س��ازمان زندان های کشور یکی از دغدغه های 
دس��تگاه قضایی را بح��ث کاهش جمعیت دانس��ت و 
گفت: در این خصوص مجلس با دستگاه قضایی تعامل 
خوبی داشته اس��ت تا بتواند مجازاتی را به جای حبس 

جایگزین کند.
علی اصغر جهانگی��ری به بحث پابندهای الکترونیکی 
اش��اره کرد و افزود: مصوب شده، بخش��ی از زندانی ها 
را در بی��رون از فضای زن��دان نگهداری کنند که در دو 
اس��تان به صورت آزمایشی انجام ش��ده که امیدواریم با 
توج��ه به پیگیری های س��ازمان زندان ه��ا و با توجه به 
اینکه اعتبارات به موقع به دس��ت ما برس��د، برای بعد 
از اس��فند بتوانی��م 40 هزار نف��ر را از طریق پابندهای 

الکترونیکی در خارج از زندان ها نگهداری کنیم.
وی تصریح کرد: دس��تگاه قضایی با لحاظ شرایط و با 
توجه به نظ��ارت و کنترل زندان ها پیش بینی کرده که 
افرادی با جرایم سبک بتوانند از این طریق در خارج از 

زندان نگهداری شوند.

وی اظه��ار ک��رد: جمعیت کیف��ری زندان های ما در 
کشور بیش از دو برابر فضای فیزیکی زندان ها است که 
با توجه به دس��تور دولت که طی 10 س��ال زندان ها از 
محیط شهری خارج شوند و به بیرون شهر انتقال یابند 
متاسفانه این امر به علت عدم تخصیص اعتبارات تحقق 
پیدا نکرده اس��ت. رییس س��ازمان زندان های کش��ور 
افزود: به دلیل مش��کالت بودجه ای در کش��ور از لحاظ 
بهداش��تی، فضا و... امیدواریم با توجه به پیگیری هایی 
در مجل��س، این کمب��ود اعتبارات از بی��ن رود که اگر 
اعتبارات الزم نرس��د ما نمی توانیم برنامه های تربیتی و 

اصالحی را انجام دهیم.
وی گف��ت: بیش��ترین جرایم در کش��ور درخصوص 
مواد مخدر است که در ۲7 اس��تان مواد مخدر به عنوان 

جرم اول شناخته شده است.
ریی��س س��ازمان  زندان های کش��ور افزود: در س��ه 
اس��تان کشور و استان لرس��تان جرم اول سرقت است 
و نش��ان دهنده این موضوع است که در استان هایی که 

بیکاری وجود دارد، آمار سرقت باالست.
وی در خص��وص میانگین جرایم در اس��تان ها گفت: 
جرایمی که در کش��ور ایجاد می ش��ود، عمدتا ناش��ی 
از مش��کالتی اس��ت ک��ه در جامعه وج��ود دارد و اگر 
زیرساخت ها درس��ت نشود و به ایجاد اش��تغال پایدار 
کمک نکنیم و فارغ التحصیالن ما بیکار باش��ند، زمینه 

بزهکاری فراهم می شود.
جهانگی��ری گفت: کمتر از س��ه درصد افرادی که در 
زندان ها هستند، تحصیالت باالی دیپلم دارند و در پنج 
س��ال گذش��ته این روند رو به رشد اس��ت که یکی از 
علل آن این اس��ت که افراد فارغ التحصیل دارای شغل 

نیستند.
رییس س��ازمان   زندان های کش��ور اف��زود: 70 درصد 
زندانی های کش��ور زیر 40 سال هس��تند و با توجه به 
اینکه این س��ن می تواند دوران ش��کوفایی و اثربخشی 
باش��د، متاس��فانه بیش از نیمی از افراد زندانی، متاهل 

هستند.

وی تصری��ح ک��رد: کار گس��ترده ای در  خص��وص 
برگ��زاری کارهای فرهنگی از جمله جلس��ه های قرآن 
و مس��ابقه های کتابخوانی و خاطره نویسی در زندان را 
نیز داریم که خاطرات افرادی را که عبرت آموز باش��د، 
به فیلم و س��ریال تبدیل می کنیم و در اختیار دیگران 

قرار می دهیم.
جهانگی��ری در بح��ث توس��عه کتابخانه اف��زود: ما 
بی��ش از یک میلیون و ۲00 هزار کت��اب داریم که در 
کتابخانه ه��ای زندان هس��تند که ب��رای ارتقای بحث 
فرهنگی درصدد هس��تیم که کتاب ه��ای کتابخانه ها را 

به روز  کنیم.
وی با اش��اره به اینکه بی��ش از 70 درصد افرادی که 
وارد زندان می ش��وند، مصرف کننده مواد مخدر هستند، 
گف��ت: ما این افراد را در حین ورود وارد بحث قرنطینه 
می کنی��م که متاس��فانه کمب��ود اعتبارات باعث ش��ده 
نتوانیم در خصوص ورود مواد مخدر به زندان ها به صورت 

صد درصد موفق شویم.

جلسه ای با حضور سازمان های متولی مرتبط با سامانه 
تجارت آس��ان )سامانه درخواس��ت و تخصیص سهمیه 
س��وخت به مصرف کنندگان( به منظور ایجاد هماهنگی 
بیش��تر و اتخاذ رویکردی منطبق بر دس��تورالعمل های 
جاری در س��الن اجتماعات س��تاد ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلس��تان برگزار ش��د. در این 
جلس��ه که کارشناس��ان و معاون ش��رکت نفت استان، 
کارشناس��ان و نمایندگان س��ازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان، جهاد کشاورزی، ش��رکت سهامی آب 
منطقه ای، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل امور شهری 
و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان حضور 

داشتند، ابوالفضل روح الهی، معاون بازرگانی شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه گلس��تان در خصوص 
فرآیند درخواست ها در سامانه تجارت آسان، مستندات 
مورد نیاز مربوطه، خوداظهاری میزان موجودی فرآورده ها، 
بررسی و راستی آزمایی فعالیت مصرف کنندگان سوخت 
توسط س��ازمان های متولی و میزان فرآورده های جذب 
ش��ده توسط این سازمان ها مطالب جامعی بیان کرد. در 
ادامه حاضران به ارائه گزارشی از نحوه انجام فرآیند ثبت 
و رس��یدگی به درخواست ها در سامانه یاد شده پرداخت 
و در خصوص روند صحیح رس��یدگی به درخواست های 

متقاضیان بحث و تبادل نظر کردند. 

نشست علمی و پژوهشی بسیجیان پژوهشگر و نوآور 
حوزه مقاومت بس��یج شهید تندگویان با حضور مسئول 
علمی- پژوهشی این حوزه به میزبانی شرکت بهره برداری 
نف��ت و گاز مارون برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مارون، مهندس مسعود 
باغبان، مدیر امور فنی و دبیر کمیته علمی پژوهشی این 
شرکت ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این رخداد علمی  
گفت: بهترین روش برای برآورده سازی حس کنجکاوی 

بشر، روش علمی یا همان پژوهش است.
وی افزود: ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مارون با 
تش��کیل کمیته علمی پژوهشی و تیم مدیریت دانش 

خود موفق به کس��ب رتبه چهارم کشور و اول وزارت 
نفت در MAKE یا همان سازمان دانشی برتر شد.

باغبان ساخت قطعات، ابزار دقیق، مکانیک، شیمی 
نفت و تولید را از حوزه های مهم پژوهش��ی نفت و گاز 
مارون خواند و گفت: اس��تفاده از انرژی خورش��یدی، 
بهینه س��ازی سیس��تم کنترل ماش��ین آالت، طراحی 
و س��اخت چندی��ن نرم اف��زار مدیریت��ی و عملیاتی، 
ساخت قطعات ماشین آالت دوار، ارتقای سیستم های 
اندازه گی��ری و ارائ��ه مق��االت علمی به س��مینارهای 
مختلف ملی و بین المللی از جمله دستاوردهای علمی 

کارکنان شرکت به شمار می آیند.

بهره برداری از 160 طرح در منطقه 1۳ اصفهان با هزینه ای بالغ بر 795 میلیارد ریال

نگهداری 40هزار زندانی از طریق پابندهای الکترونیکی در خارج از زندان ها 
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مجتم��ع پذیرای��ی اس��تخر ون��ک 
غذاهای  متمادی س��ت که  س��ال های 
ایران��ی به مش��تریانش ارائ��ه می دهد. 
این مجتم��ع پذیرایی که از رس��توران 
استخر ونک و رستوران شکری تشکیل 
شده اس��ت، کباب های بی نظیری سرو 
می کند که روی ذغال طبخ می ش��وند.  
رستوران شکری که جوجه کباب واقعی 
به مش��تریانش ارائه می دهد و به جرات 
می توان گفت در این خصوص ش��ماره 
یک تهران است و شاید تنها جوجه های 
رس��توران حاتم با آن قابل رقابت باشد، 
در کن��ار باغ -رس��توران اس��تخر ونک 
مجموع��ه ای را تش��کیل داده ان��د ک��ه 
می تواند بس��ته به ذائقه شما، پذیرایتان 

باشند. 
باغ-رستوران استخر ونک

باغ-رس��توران اس��تخر ون��ک ک��ه 
ت��االر بزرگی دارد، در تابس��تان ها فقط 
در فض��ای س��بز و باز این رس��توران از 
مش��تریان پذیرای��ی می کن��د. فضای 
محوطه این رستوران که با استخری در 
وسط فضا، درخت های قدیمی و پربرگ، 
س��بزه و گل و آبنما محیط سرس��بز و 
خنکی را درس��ت در وسط شهر درست 
کرده اند، جایی اس��ت ک��ه می توانید با 
خیال راحت، با خانواده یا دوس��تان تان 
بنشینید و از صدای شرشر آب در فضای 
محوط��ه و گل و گیاه اط��راف آن لذت 
ببرید و غذای خود را میل کنید. از بین 

کباب های این باغ – رستوران شیشلیک 
آن بس��یار معروف و لذیذ است و طعم 
بس��یار خوب آن می تواند تداعی کننده 
شیشلیک های معروف مشهد، درست در 
قلب تهران باشد. اگرچه بیشتر غذاهای 
این باغ رستوران ایرانی اند اما برای تنوع 
چند مدل غ��ذای غیرایرانی نیز در منو 
و در قسمت س��ایرغذاها گنجانده شده 
اس��ت. با این حال حتی در این قسمت 

هم غذاهای ایرانی گوی سبقت را از باقی 
غذاها ربوده اند. باقالی پلو با ماهیچه این 
رستوران نیز  از غذاهای معروف و بسیار 
خوشمزه و پرطرفدار این رستوران است. 

رستوران شکری
رستوران شکری که خیلی از قدیمی ها 
آن را ب��ه اس��م جوجه کب��اب ش��کری 
می شناسند، رستورانی ست با فضای بزرگ. 
میزهای بزرگی که در س��الن رس��توران 

به چش��م می خورد، بیانگر این است که 
اغلب مهمانی های خانوادگی یا قرارهای 
دوس��تانه با تعداد باال در این رستوران 
برگزار می ش��وند. گرچه ب��رای زوج ها، 
یا دوس��تانی که با تع��داد کمتر به این 
رس��توران می روند نیز میزهای کوچک 
در نظر گرفته شده است. در یک طرف 
این رس��توران، که پنجره های بزرگی به 
فضای پشت این رستوران دارد می توان 

منظره بسیار خوبی از درختان قدیمی و 
سرس��بز را دید و لذت برد. جوجه  کباب 
رس��توران ش��کری، جوجه با استخوان 
است. اینجا از دنگ و فنگ رستوران های 
خیلی ش��یک خبری نیست، اگرچه که 
این رس��توران از تمی��زی و زیبایی فضا 
چی��زی کم ن��دارد. با این ح��ال منوی 
این رستوران بسیار محدود و کم تعداد 
است. به علت معروف بودن این رستوران 
در ارائ��ه جوجه واقعی طبخ ش��ده روی 
ذغال، اغلب کس��انی که به این رستوران 
مراجعه می کنند می دانند که قرار است 
چطور غذایی بخورند. حلیم بادمجان این 
رستوران نیز که قدمت آن به اندازه جوجه 
این رستوران است، طعم بی نظیری دارد. 
از حلیم بادمجان این رس��توران به جای 
پیش غذا هم می توان اس��تفاده کرد، که 
البته این بیش��تر برای کس��انی کاربرد 
دارد که اش��تهای خیلی زی��ادی دارند. 
چون ای��ن به ظاهر پیش غ��ذا می تواند 
جای یک وعده غذایی شما را به راحتی 
بگیرد. به خصوص که حجم جوجه کباب 
این رس��توران نیز قابل توجه است.  هر 
چه که هس��ت ای��ن مجموعه که بیش 
از 60 س��ال است قدمت دارد، همچنان 
مش��تری های قدیم��ی خ��ود را حفظ 
کرده و مش��تریان جدی��د را نیز جذب 
خود کرده، جایی س��ت که می توانید با 
اطمینانی چندین ساله از طعم و کیفیت 

غذا، اوقات تان را سپری کنید.

گزارشی از رستوران استخر ونک

جوجه کباب شماره یک تهران
اطالعات

تکمیلی رستوران  
استخر ونک

نام رستوران:

استخر ونک
 Estakhre

vanak
نوع رستوران: 

 ایرانی
آدرس: 

 شیخ بهائی،
اول سئول، پالک 81

تلفن: 

 88040338
ساعت کار:

12-15:30 ,19-23

سطح قیمت:
متوسط

پارکینگ: به راحتی
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