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باغ ایرانی،  با مساحتی حدود سه هکتار در محدوده 
ش��هرداری منطقه 3 تهران واقع شده و براساس الگوی 
باغ ایرانی طراحی ش��ده اس��ت تا به یکی از مکان های 

دیدنی تهران بدل شود. 

بوستان باغ ایرانی
بوستان باغ ایرانی در یکی از محله های قدیمی تهران 
ب��ه نام ده ون��ک قرار گرفته که با ق��دم زدن در کوچه 
پس کوچه های��ش یادی از گذش��ته های نه چندان دور 
تهران می کنید. عمارت ها و خانه باغ های قدیمی یادآور 
آرام��ش و صفای م��ردم آن و از زیبایی های محله های 
قدیمی تهران اس��ت.   در همان حوالی یکی از باغ های 
قدیمی س��ر و سامان داده ش��ده و با استفاده از عناصر 
معم��اری س��نتی ایرانی نام باغ ایران��ی را به یدک می  
کش��د.  2/5 هکتار از سطح بوستان باغ ایرانی به فضای 
س��بز اختصاص داده ش��ده و جالب اینجاس��ت که در 
احداث فضای س��بز آن درخت��ان قدیمی موجود حفظ 
و گونه ه��ای گیاه��ی دیگر از قبیل برگ ن��و،  برگ بو،  
زرش��ک،  ش��یر خش��ت،  مورد،  پیراکانتا،  انواع رز و 
نسترن و بوته های فصلی و دائمی به آن اضافه شده اند. 
گلکاری ه��ای بس��یار زیب��ا در کنار درختان س��ر به 
فل��ک کش��یده و نیمکت هایی که می توانی��د روی آنها 

بنشینید و از زیبایی های باغ ایرانی لذت ببرید، بوستان 
باغ ایرانی را به یکی از زیباترین مکان های تهران تبدیل 

کرده است. 
امکانات بوستان باغ ایرانی

کوش��ک مرک��زی، باغ راه ه��ای اصل��ی چنارس��تان،  
سروس��تان و نظ��رگاه که ش��امل آبنماه��ای محوری 
در طول مس��یر و 6 آبنمای مجزا در س��طح بوس��تان 
ب��اغ ایرانی اس��ت،  کتابخانه عمومی ب��ا فضای مطالعه 
مجزا برای خواهران و برادران،  س��ردر غربی،  س��ردر 
ش��رقی،  زمین بازی کودکان و محوطه وسایل ورزشی 
بزرگس��االن،  زمین ورزشی روباز،  سرویس بهداشتی و 
رختکن غربی و سرویس بهداشتی شرقی که به سرویس 
بهداشتی ویژه معلوالن مجهز است و  نمازخانه از جمله 

سازه ها و امکانات باغ ایرانی به شمار می رود. 
از ویژگی های مهم باغ ایرانی می توان به مناسب سازی 
معابر جهت تردد معلوالن اشاره کرد که استفاده از این 
بوس��تان را برای این عزیزان راحت تر می کند. بوستان 
ب��اغ ایران��ی دارای 2 ورودی اصلی با س��ردرهای زیبا 
در ضلع ش��رقی و غرب��ی و 2 ورودی در ضلع جنوبی و 
جنوب غربی اس��ت.  آدرس بوستان باغ ایرانی: خیابان 
ش��یخ بهایی شمالی،  20 متری پیروزان،  کوچه شهید 

صابری. 

باغ ایرانی یکی از مکان های گردشگری تهران

گزارشی از رستوران اردک آبی

صبحانه ای به سبک اردک آبی
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باغ ایرانی یکی از 
مکان های گردشگری 

تهران

با آتشفشان های ایران 
آشنا شوید

باغ ایرانی،  با مس��احتی حدود سه هکتار 
در محدوده شهرداری منطقه 3 تهران واقع 
ش��ده و براس��اس الگوی باغ ایرانی طراحی 
ش��ده اس��ت تا به یکی از مکان های دیدنی 

تهران بدل شود. 

پیدایش کوه های آتشفشانی حاصل فوران 
م��واد مذاب و انباش��ته ش��دن مواد اس��ت. 
زمانی که فش��ار گازها و سنگ های مذاب در 
هس��ته زمین بسیار باال می رود،  فوران اتفاق 
می افتد. فوران می تواند به آرامی  یا به صورت 
انفج��اری رخ دهد و جریان گ��دازه همراه با 
گازهای س��می ،  پرتاب خاکس��تر و سنگ و 

فوران آتشفشانی است. 
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12000 مشترک شرکتی
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.

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

پیدای��ش کوه ه��ای آتشفش��انی حاصل ف��وران مواد 
مذاب و انباش��ته شدن مواد است. زمانی که فشار گازها 
و س��نگ های مذاب در هس��ته زمین بسیار باال می رود،  
فوران اتفاق می افتد. فوران می تواند به آرامی  یا به صورت 
انفجاری رخ دهد و جریان گدازه همراه با گازهای سمی ،  

پرتاب خاکستر و سنگ و فوران آتشفشانی است. 
ایران دارای پنج آتشفش��ان دماوند،  س��بالن،  تفتان،  
بزمان و س��هند اس��ت که از این تعداد س��ه آتشفش��ان 
بزم��ان،  تفت��ان و دماون��د ج��زو آتشفش��ان های فعال 

محسوب می شوند. 
 دماوند؛ ببر خفته

کوه دماوند در ش��مال ایران واقع اس��ت که بلندترین 
ک��وه ای��ران و خاورمیان��ه و بلندترین قله آتشفش��انی 
آسیاست. این قله در 69 کیلومتری شمال شرقی تهران،  
62 کیلومتری غرب آمل و 26 کیلومتری ش��مال ش��هر 

دماوند واقع شده است. 
مخ��روط دماون��د در مرک��ز سلس��له کوه  ه��ای البرز 
بارزترین فعالیت آتشفش��انی دوره »کواترنر« اس��ت. به 
اس��تثنای برخی فوران های کوچک که اخیرا کشف شد،  
فعالیت جدیدی ش��ناخته نشده اس��ت از این رو به آن 

آتشفشان نیمه فعال می گویند. 
مخروط ای��ن قله منظ��م و روی کوه های فرس��ایش 
یافت��ه 4 هزار متری واقع اس��ت. دامنه کوه پوش��یده از 
جریان گدازه هایی به وس��عت 400 کیلومترمربع است. 
جدیدتری��ن گدازه ه��ا در دامن��ه غرب��ی مخ��روط قرار 
گرفته ان��د و روی همین دامنه اس��ت ک��ه به طور محلی 

مخروط هایی از خاکستر وجود دارد. 
 در ارتفاع 100 متری ضل��ع جنوبی دماوند گازهایی 
نمایان است. ضمن آنکه در دهانه این آتشفشان با 300 
متر قطر دریاچه ای پوشیده از یخ وجود دارد. آتشفشان 
دماوند از دید زمین شناس��ی یک س��امانه آتشفش��انی 
فعال اس��ت ول��ی فعالیت آن در حد خ��روج بخار و گاز 
و چش��مه های آب گرم و همچنین بعض��ی از تظاهرات 
س��طحی از نهشته های وابسته به یک سامانه آتشفشانی 

و همچنی��ن اثرگ��ذاری بر فرم و ریخ��ت دره ها و ایجاد 
لغزش های گوناگون به عنوان اثرهای ثانویه بوده است. 

دماوند یک آتشفش��ان خفته  اس��ت ک��ه امکان فعال 
ش��دن مجدد آن وجود دارد. در سال هایی از جمله سال 
1386 ش��اهد افزایش خ��روج دود و بخارهای��ی از قله 
بودیم که برخی از ش��اهدان آن را گواهی بر فعال شدن 
این آتشفش��ان پنداشتند اما در حقیقت در سال های پر 
ب��ارش با نفوذ آب به درون قله و برخورد با س��نگ های 
داغ،  جریان��ی از بخار آب از دهانه قله خارج می ش��ود و 
چنین به نظر می رسد که فعالیت های آتشفشانی صورت 

گرفته است. 
تفتان؛ آتشفشانی فعال

تفتان نام تنها آتشفش��ان فعال در سراسر ایران است. 
این کوه آتشفش��انی در جنوب ش��رقی زاهدان و شمال 
غربی خاش با ارتفاع 4 هزار و 110متر از سطح دریا قرار 
دارد. پیکره اصلی آن ش��امل دو کوه اس��ت که به وسیله 
بخش زین مانند و باریکی به هم متصل ش��ده اند. گدازه 
تفتان مس��احتی مع��ادل ه��زار و 300 کیلومترمربع را 
پوشانده و الیه های خاکستر در این آتشفشان کم است. 

 تفتان در زبان پارس��ی به معنای مکان گرماست. این 
آتشفش��ان فعال اس��ت و گازهای گوگ��رد در دهانه آن 
منتش��ر می ش��ود. کوهنوردان عموما از یال غربی صعود 
می کنند که در آن پناهگاه مجهزی س��اخته شده است. 
از فعالیت های درون آتشفش��ان ابر س��فید و مشخصی 
تش��کیل می ش��ود ک��ه از فاصل��ه 100 کیلومتری قابل 
مش��اهده است و منظره یک آتشفشان فعال را به خوبی 
نش��ان می دهد. تفتان جزو یک منطقه آتشفشانی است 
که تا پاکستان شمالی ادامه دارد و به گره آتشفشان کوه 
س��لطان که در پاکس��تان واقع و اکنون خاموش است، 

تعلق دارد. 
نخس��تین فعالیتی که ش��کل امروزی مخروط شمال 
غرب��ی آن را درس��ت ک��رده اس��ت باید س��نی قبل از 
دوره پلسیتوس��ن  )از دوران کواترن��ری از یک هش��تم 
میلیون س��ال پیش تا 10 هزار سال پیش( داشته باشد. 

فعالیت های گ��دازه ای تفتان در دوران کواترنری صورت 
گرفته که شامل گدازه های آندزیتی است. 

بزمان؛ جوان ترین آتشفشان ایران
ک��وه بزمان یا قله بزمان یکی از کوه های آتشفش��انی 
ای��ران اس��ت ک��ه در منطقه سیس��تان و بلوچس��تان 
در جن��وب ش��رقی ایران واق��ع شده اس��ت. گرچه هیچ 
تاریخچه ای از فوران این آتشفش��ان در دست نیست  اما 
قلل این آتشفشان مملو از بخارات انواع دی اکسید است. 
بزم��ان در 110 کیلومت��ری ش��مال غرب ایرانش��هر 
و جن��وب غربی قله تفتان واقع ش��ده ک��ه ارتفاع آن از 
سطح دریا 3 هزار و 503 متر است ولی نسبت به اراضی 
پیرامون��ی 2 هزار و 100متر ارتف��اع دارد. جریان بزرگ 
گدازه  از دامنه ش��رقی قله جریان یافته اس��ت. در دامنه 
ش��مالی نیز همین جریان گدازه،  مخروطی با شیب تند 
و بس��یار مشخص را شکل داده که از آن،  جریان گدازه 

با عظمت خیلی زیاد بیرون آمده است. 
در اطراف قل��ه اصلی چندین مخ��روط کوچک دیده 
می ش��ود که از گدازه تیره رنگ بازالتی تش��کیل ش��ده  
اس��ت. بلندترین قله،  مخروطی تازه س��از اس��ت که از 
قطع��ات بزرگ گدازه ش��کل یافته و قط��ر دهانه آن در 
حدود 500 متر است. به نظر می رسد بزمان جدیدترین 
آتشفش��ان ایران باش��د. مواد آتشفشانی آن منطقه ای را 
در حدود هزار و 400 کیلومترمربع پوشش داده است. 

 سبالن
سبالن  )ساواالن( از کوه های مرتفع ایران است که در 
ش��مال غرب کشور و در استان اردبیل قرار دارد. سبالن 

سومین قله بلند ایران  )پس از دماوند و علم کوه( و یک 
کوه آتشفشانی غیرفعال است. ارتفاع قله این کوه 4811 
متر است و در باالی قله آن دریاچه کوچکی قرار دارد. 

 در دامنه جنوبی سبالن،  چشمه های گوگردی زیادی 
وجود دارد که آب آنها در حدود 40 درجه س��انتی گراد 
ح��رارت دارد و تنها گ��واه فعالیت آتشفش��ان خاموش 

سبالن است. 

قله س��بالن به ش��ماره 12/19496 در فهرس��ت آثار 
طبیع��ی ملی کش��ور به ثبت رس��یده و س��ند مالکیت 
آن از ارتف��اع ب��االی 3 هزار و 600 متری قله س��بالن 
به وس��عت 6 هزار و 200 هکتار به نام سازمان حفاظت 

محیط زیست صادر شده  است. 
 سهند، عروس کوه های ایران

س��هند نام قله و رش��ته کوهی آتشفش��انی در جنوب 
تبریز،  ش��مال مراغه،  ش��رق آذرشهر و غرب بستان آباد 
در مرکز اس��تان آذربایجان ش��رقی است. این رشته کوه 
دارای 17 قل��ه ب��ا ارتفاع بیش از 3 هزار متر اس��ت که 
بلندترین آنها  )قوچ گلی داغی( 3707 متر بلندی دارد و 

مرتفع ترین نقطه استان محسوب می شود. 
آتشفشان بزرگ سهند در 40 کیلومتری جنوب تبریز 
واقع اس��ت و با آتشفش��ان های کوچک تر ش��مال غرب 
دریاچه ارومیه و مرکز آتشفشانی ارمنستان و آرارات که 
در نزدیکی مرز ایران واقع است ارتباط دارد. کوه سهند 
مخروطی بسیار پهن و گسترده دارد که از خاکسترهای 
فراوان تشکیل شده و به وسیله آب های جاری،  دره های 

تنگی در آنها ایجاد شده است. 
 ب��ه باور زمین شناس��ان ب��ه احتمال زی��اد،  پیدایش 
 آتشفش��ان های س��هند ب��ه تجدی��د فعالی��ت گس��ل 
س��لطانیه - تبریز که از منطقه س��هند عب��ور می کند،  
مرب��وط بوده اس��ت. مواد آتشفش��انی س��هند که روی 
رس��وبات مختلف و در مس��احت تقریبی 4 هزار و 500 

کیلومترمربع پوشانده شده است. 
س��ن مطل��ق گدازه های مختلف س��هند بی��ن 12 تا 
14 میلی��ون س��ال را نش��ان می ده��د. به ای��ن ترتیب 
آتشفش��ان های س��هند در چند مرحله فعالیت داشته و 
در حد بین این مراحل فعال،  آرامش نسبی برقرار بوده 

است. 
قلعه حسن علی

قلعه حسن علی نام آتشفشانی در جنوب شرقی استان 
کرمان اس��ت. با وج��ود اینکه آخرین زم��ان فوران این 
آتشفشان مش��خص نیست اما احتماال زمان شکل گیری 

آن دوره هولوسین است. 

با آتشفشان های ایران آشنا شوید
نیازمندی های  مشاغل  ایران
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 دی��دن جذابیت های کش��ور 
اولویت ها  باید ج��زو  خودم��ون 
باش��ه. هن��وز مکان ه��ای بکر با 
سرتاس��ر  حیرت انگیز  طبیع��ت 
ای��ران خودمون وج��ود داره که 
س��فر ک��ردن بهش��ون هزینه و 

دردسر زیادی برامون نداره. 
یکی از این جاذبه های طبیعی،  
جزیره هنگام در جنوب کشوره. 
این  درب��اره  بیش��تر  اطالع��ات 
جزیره و جذابیت هاش رو در این 

مطلب می بینید. 
 جزیره هنگام در جنوب جزیره 
قش��م واق��ع ش��ده  و رفت و آمد 
به ای��ن جزیره ب��رای عموم تنها 
به وسیله قایق هایی که از نزدیکی 
روستای شیب دراز قشم به منظور 
بازدید از هنگام حرکت می کنند 
امکان پذیر است. پس اول از همه،  
یه تجربه هیجان انگیز برای سفر با 
قایق در آب های آبی خلیج فارس 
خواهید داش��ت! هنگام جزیره ای 
کوچک��ی محس��وب میش��ه که 
بازدید  برای  معموال گردش��گرها 
 یک روزه یا چند ساعته بهش سر 

می زنند. 
وقتی از س��مت قشم به طرف 
هن��گام حرک��ت می کنین،  اول 
دس��ته دلفین هایی رو می بینید 
که ب��ه جنب و جوش مش��غول 
هستن. البته باید امیدوار بود که 
آب و هوا مناس��ب باشه تا دیدن 
دلفین ه��ا رو از دس��ت ندی��ن. 
دلفین ه��ا عموم��ا صبح ها دیده 

می شوند. 
 بع��د قایقدار قایق رو به طرف 
هنگام هدایت می کنه. نخستین 
چیزی که نظرتون رو در هنگام 
جلب می کنه ش��ن زیبا و براق و 
س��احل مرجانی است. شن ها به 
حدی برق می زنن که گردشگرها 
معموال مقداری از این ش��ن ها و 
صدف ه��ا رو برای ی��ادگاری یا 
س��وغات جم��ع آوری می کنن و 
با خودشون می برند. صخره های 
زیبای��ی ه��م در ای��ن قس��مت 
جزی��ره وج��ود داره ک��ه گاهی 
ب��ا صدف های  کل سطحش��ون 

رنگارنگ پوشیده شدند. 
آب ه��ای  در  ک��ردن  ش��نا   
هنگام ه��م می تونه خیلی حس 
خوبی داش��ته باشه. بعد از کمی 
وقت گذرون��دن در این قس��مت 
از جزی��ره،  ب��ا قایق ب��ه طرف 
از هن��گام حرک��ت  منطق��ه ای 
می کنید که مردم محلی حضور 
دارند. در نزدیکی ساحل بقایایی 
از کش��تی غرق ش��ده قرار داره 
که در نزدیکی اش،  دس��ته ای از 
ماهی ه��ای رنگی در س��طح آب 
حرک��ت می کنند و اگ��ه اتفاقی 
نون به همراهتون داش��ته باشید 
می تونید با دس��ت های خودتون 
به این ماهی های خوش��گل غذا 
بدین. این ی��ه تجربه فوق العاده 
اس��ت که بهتون ای��ن امکان رو 
میده که ماهی ه��ا رو از نزدیک 

خوب تماشا کنید. 

 وقتی در این قسمت جزیره از 
قایق پیاده می شید مثل خیلی از 
جاهای جنوب کشورمون زن های 
زیادی رو ب��ا روبند و لباس های 
قش��نگ رنگارن��گ می بینید که 
به فروش صنایع دس��تی ای که با 
صدف ها و مرجان ها و موجودات 
دریایی ساخته شدن،  مشغولند. 
که  ای��ن صنایع دس��تی  به ج��ز 
حسابی برای س��وغات مناسبن،  
خوراکی ه��ای جنوبی هم تو این 
بازارچه پیدا میش��ه. زنان محلی 
هم در صورت عالقه مندی روی 
دست های گردشگرها نقش حنا 

می زنند. 
 همچنی��ن آب کش��ی از چاه 
آب ش��یرین در نخلستان هم به 
احتمال زیاد تجربه ای اس��ت که 

هر جایی پیدا نمی شه.
پ��رورش  پ��ارک  کن��ار  در   
کروکودیل نوپ��ک،  محلی برای 
ساخته  طبیعت گردان  کمپینگ 
ش��ده ک��ه امکان��ات الزم برای 

کمپینگ رو هم داره. 
در کل می تون��م بگ��م هنگام،  
جزی��ره زیبای��ی اس��ت ک��ه در 
اون خب��ری از هیاه��وی ش��هر 
نیس��ت،  این جزیره تعداد کمی 
وس��یله نقلی��ه داره، انق��در کم 
 که حتی جاده آس��فالت ش��ده 
هم ندارد. پ��س خبری از دود و 
صدای ماشین ها نیس،  هر چی 
هس��ت ش��ن،  صخره و صدای 

موج هاست. 

از   روس��تای کندل��وس یک��ی 
روس��تاهای اس��تان مازندران واقع 
در شهرس��تان نوش��هر و بخ��ش 
کجور اس��ت. این روستا در امتداد 
دره زان��وس و منطق��ه سرس��بز و 
زیبای کجور،  یکی از نخس��تین و 
کهن ترین سکونتگاه های انسان در 

استان مازندران قرار دارد. 
 خانه ه��ای قدیم��ی ب��ا نمایی 
چوب��ی،   س��قف های  چ��وب،   از 
زیب��ا،   کوچ��ک  پنجره ه��ای 
دیواره��ای کاهگل��ی و کوچه های 
سنگ فرش ش��ده،  چشمه های آب 
معدن��ی و نهره��ای ج��اری نمای 

روستای کندلوس را می سازند. 
اگ��ر ب��ه روس��تاهای مختل��ف 
ای��ران رفت��ه باش��ید و آنه��ا را با 
کندلوس مقایسه کنید،  نخستین 
آن  متوج��ه  ک��ه  خصوصیت��ی 
می شوید،  پاکیزگی و رعایت اصول 
بهداشتی دراین روستاست. درهمه 
جای روستا سطل های زباله وجود 
دارند و همه اهالی در حفظ زیبایی 
و پاکیزگی دهکده تالش می کنند. 
کندلوس فقط به خاطر طبیعت 
زیب��ا و سرس��بزش ش��هره عام و 
خ��اص نیس��ت بلکه وج��ود موزه 

گیاه��ان  م��وزه  و  مردم شناس��ی 
داروی��ی،  آن را از دیگر روس��تاها 
متمای��ز س��اخته و ب��ه یک��ی از 
مکان های دیدنی اس��تان مازندران 

تبدیل کرده است. 
موزه کندلوس که نخستین موزه 
روستایی در جهان است سوژه های 
منحصربه ف��ردی را در خ��ود جای 
داده نظیر س��ند ش��هر س��منگان 
محلی که رستم فردوسی با تهمینه 
ازدواج می کند،  کتاب خارس��تان 
س��عدی،  صدای مظفرالدین شاه و 
فونوگ��راف و نظای��ر آن. همچنین 
کتاب ه��ای خط��ی،  نقاش��ی های 
پش��ت شیش��ه،  اش��یای فل��زی،  
ظروف سفالی،  سکه های باستانی 
و بافته های مردم روس��تاها بخشی 

از این مجموعه است. 
م��وزه گیاهان داروی��ی مجتمع 
کشاورزی کندلوس در سال 1365 
ب��ا هدف های کش��ت،  پ��رورش،  
تولید و بس��ته بندی گیاهان اصلی 
داروی��ی و معطر و همچنین تولید 
اس��انس ها و روغن ه��ای گیاه��ی 
تاس��یس ش��د و برای نخستین بار 
در ای��ران مبادرت ب��ه برپایی باغ 
بوتانی��ک  )موزه گیاه��ان دارویی( 

در زمین��ی به مس��احت 10 هکتار 
کرد که با کاشت بالغ بر 250 گونه 
گیاه ژنتیک ارزش��مند در ایران به 
تولید و عرضه محصوالت گوناگون 
در زمینه ه��ای مختلف اقدام کرده 
و محص��والت خ��ود را ب��ه اکث��ر 

کشورهای جهان صادر می کند. 
در کن��ار م��وزه مردم شناس��ی،  
مهمانس��رای کندلوس ق��رار دارد 
ک��ه محیط��ی مناس��ب را ب��رای 
اقام��ت چن��دروزه بازدیدکنندگان 
فراهم کرده است. برای رسیدن به 
کندلوس از مح��ور کرج � چالوس 
که به سمت چالوس حرکت کنید 
هفت کیلومتر بع��د از مرزن آباد به 
دوراه��ی کجور می رس��ید. در این 
راه فرع��ی پس از طی 42 کیلومتر 
روس��تای  به  مس��یر کوهس��تانی 

کندلوس می رسید. 
بدون شک روس��تای کندلوس از 
زیباترین مناطقی است که تابه حال 
و در همه عمرتان دیده اید. روستای 
4 هزار ساله ای که همه زیبایی هایش 
را جایی میان دره های البرز مرکزی 
در جنوب دریای خزر و میان کوه ها 
پنهان کرده و از دیدنی های اس��تان 

مازندران به شمار می آید. 

جزیره هنگام یک مقصد 
هیجان انگیز در جنوب کشور

سفر به روستایی سبز و 
تاریخی در استان مازندران

 قله میشو یکی 
از زیباترین و پرجاذبه ترین قله های آذربایجان

قله میش��و  )میش��وداغی( در جنوب شهرستان مرند و 
روستای مشهور پیام و در کنار پیست اسکی آن قرار گرفته 
است؛ قله ای که یکی از زیباترین و پرجاذبه ترین قله های 

آذربایجان به حس��اب می آید و این روزها با برفگیر شدن،  
چهره متفاوتی پیدا کرده است. 

رش��ته کوهستانی میشوداغی،  با امتداد شرقی غربی و 
در حدفاصل دش��ت مرند و جلگه شبس��تر قرار گرفته و 
دامنه شمالی آن سرچشمه رودخانه هایی دائمی است که 
در جهت جنوب به شمال جریان دارند. این رودخانه ها در 
انتهای حوضه آبریز خود و پیش از ورود به دش��ت مرند،  
س��اختارهای زمین شناسی و گس��ل های مهم منطقه را 

به صورت عرضی قطع کرده اند. 
کوه میشو  )میشوداغی( در گذشته از نظر تنوع گونه های 
زیستی منطقه ای ارزشمند به حساب می رفت و اکنون با 
تخریب زیستگاه ها و کم شدن شمار جانداران روبه رو است. 

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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22566878 � آ-�لف�تور�
88960046 آالله�آسمان�آبی��
88607088 سام�الیت�
88664162-4 کوروش�کبیر�
86021428 ماهان�مهر�

مشهد

22566878 � آ-�لف�تور�
86021428 ماهان�مهر�ایرانیان�
88501640��������� آناسیر�پارس�����
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

اهواز

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

کره�جنوبی

88960046 آالله�آسمان�آبی�
88172818������ راشاک�پرواز�������
�88733050��������� اوج�پرشین������

تور�ترکیبی�دور�آسیا

22566878 � آ-�لف�تور�
�44177000������ آداک�سفر���
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

بلیت�هواپیما�و�قطار

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88501640 آناسیر�پارس�
88759284 سیران�گشت�
44255033 آریانوس�گشت�

گرجستان

داخلی

22566878 � آ-�لف�تور�
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88501640 آناسیر�پارس�
88759284 سیران�گشت�
44255033 آریانوس�گشت�

ترکیه

44255033 آریانوس�گشت�
66917497-8 تهران�آسمان�
667661218 آریوس�پرواز�
88759284 سیران�گشت�
88960046 آالله�آسمان�آبی�

استرالیا

88960046 � آالله�آسمان�آبی�
88511955 � حس�خوب�سفر�
�88733050�� اوج�پرشین�
42980 � کارون�سیر�
88206180 � روشا�پرواز�

اروپا

88960046 آالله�آسمان�آبی�
88172818������ راشاک�پرواز�������
�88733050��������� اوج�پرشین������
77621020 ایده�آل�پرواز�
88171015 سفرهای�نیکو�

ارمنستان

44255033 آریانوس�گشت�
88759284 سیران�گشت�
66917497-8 تهران�آسمان�
88501640 آنا�سیر�پارس�
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

ترکیه�
)استانبول(

88960046 آالله�آسمان�آبی��
88607088 سام�الیت�
88664162-4 کوروش�کبیر�
86021428 ماهان�مهر�
88318171 رویای�شیرین�پرواز�
77516040 � زورق�دریا�
66120654 � گردشگران�جوان�
88997055 ستاره�پرواز��
22655052 � کامیاران�افالک�
88507575 شاهین�پرواز�سماء��
22843205 � طاها�گشت�
88517171 � گشت�نوین�
66913774 � وهسودان�گشت�
88412510 � پانیا�پرواز�
88174010 � آسمان�پاسارگاد�
22566878 � الف�تور�
84278 � همنواز�

ترکیه�
)آنکارا(

زیارتی

44255033 آریانوس�گشت�
66917497-8 تهران�آسمان�
667661218 آریوس�پرواز�
88759284 سیران�گشت�
88960046 آالله�آسمان�آبی�

کربال�و�نجف

44255043��� آریانوس�گشت����
66761218 آریوس�پرواز��
66917497��� تهران�آسمان�

سواحل�مدیترانه

88506969� فانوس�
88759284 سیران�گشت�
66761218 آریوس�پرواز�
88501640 آنا�سیر�پارس�
44255033 آریانوس�گشت�
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88172818���������� راشاک�پرواز���
88760718�������� پارادیس�سیر�������
�88733050������������� اوج�پرشین����
88531430 گردشگران�
86020311 راه�ورسم�سفر�
88610008 ملیکا�سیر�
66120654 گردشگران�جوان�
88103890 سالم�پرواز�
88997055 ستاره�پرواز�
85590 شباهنگ�پرواز�
88507575 شاهین�پرواز�سماء�

تایلند

66917497� تهران�آسمان�
88984780 ناخدای�سفر�
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�

سریالنکا

فـقـط
�5هزار�تومان

22566878 � آ-�لف�تور�
88984780� ناخدای�سفر�

شرق�آسیا

22852528� تشریفات�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88759284 سیران�گشت�

قبرس�اروپایی

22852528� تشریفات�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88759284 سیران�گشت�

قبرس�شمالی

88929225 کانون�گشت�
88321121 سفر�به�رؤیاها�
44542626 گل�سیر�تهرانسر�
88805767 پرستو�پرواز�قرن�
88984780 ناخدای�سفر�
44197600 یاس�سپهر�جاوید�
44255033 آریانوس�گشت�
66979177 فارا�گشت�
88306200 صنوبر�

لبنان

88960046 � آالله�آسمان�آبی�
88511955 � حس�خوب�سفر�
�88733050�� اوج�پرشین�
42980 � کارون�سیر�
88206180 � روشا�پرواز�

الرناکا

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88501640 آناسیر�پارس�
88759284 سیران�گشت�
44255033 آریانوس�گشت�
66917497-8 تهران�آسمان�
88760718������� پارادیس�سیر�����
�88733050���������� اوج�پرشین�����
86020311 راه�ورسم�سفر�
66120654 گردشگران�جوان�
88974787 ابر�آسا�پرواز�
88507575 شاهین�پرواز�سماء�

مالزی

مالزی�سنگاپور

88960046 � آالله�آسمان�آبی�
88511955 � حس�خوب�سفر�
�88733050�� اوج�پرشین�
42980 � کارون�سیر�
88206180 � روشا�پرواز�

وقت�سفارت�آمریکا

جای�تبلیغ�شما

88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88501640 آناسیر�پارس�
88759284 سیران�گشت�

ویتنام

44255033 آریانوس�گشت�
66917497-8 تهران�آسمان�
667661218 آریوس�پرواز�
88759284 سیران�گشت�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88406464 اورانوس�
88664162 کوروش�کبیر�
88324221� تیگاتر�اول�
440600218 رها�سیر�
77683656 دانوش�پرواز�
88733050 اوچ�پرشین�
88401447 آریامنش�
88984780 ناخدای�سفر�
88847301 سالمت�گشت�
88610008 ملیکا�سیر�
88974787 ابر�آسا�پرواز�
88997055 ستاره�پرواز�
88974787 ابر�آسا�پرواز�
88517171 یادواره�گشت�نوین�
88412510 پانیا�پرواز�
22763676 آسمان�گشت�امین�
88347565 دالرام�سیر�

هند

88984780 ناخدای�سفر�

مالدیو

88960046 آالله�آسمان�آبی�
88172818������ راشاک�پرواز�������
�88733050��������� اوج�پرشین������
77621020 ایده�آل�پرواز�
88171015 سفرهای�نیکو�
85590 شباهنگ�پرواز�

بلیت�و�ویزای�چین

88960046 آالله�آسمان�آبی�
88984780��� ناخدای�سفر��
88760718������� پارادیس�سیر�����
�88733050���������� اوج�پرشین�����
86020311 راه�ورسم�سفر�

88960046 آالله�آسمان�آبی�
88984780��� ناخدای�سفر��
88760718������� پارادیس�سیر�����
�88733050���������� اوج�پرشین�����
86020311 راه�ورسم�سفر�

88960046 آالله�آسمان�آبی�
88984780��� ناخدای�سفر��
88760718������� پارادیس�سیر�����
�88733050���������� اوج�پرشین�����
86020311 راه�ورسم�سفر�

بلیط��داخلی

بلیط��داخلی�و�خارجی

بلیط��خارجی

رزرو�هتل��
و�بلیت

22566878 � آ-�لف�تور�

ویزای�ایران

22566878 � آ-�لف�تور�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88517445��������� سما�سیر�پویا���
88172930 هرمس�توریست��
88536040 آبان�گشت�

ویزا

22566878 � آ-�لف�تور�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88984780��� ناخدای�سفر��

رزرو�هتل

22852528� تشریفات�
22381442��������������� صالحان������

بلیت�هواپیما

88960046 � آالله�آسمان�آبی�
77671007 � کامیاران�سفر�
66433100 � کهکشان�

اقامت�کانادا

تورهای�یک�روزه

کیش

جای�تبلیغ�شما

22566878 � آ-�لف�تور�
88960046 � آالله�آسمان�آبی�
88511955 � حس�خوب�سفر�
�88733050�� اوج�پرشین�
42980 � کارون�سیر�

22566878 � آ-�لف�تور�
88960046 � آالله�آسمان�آبی�
88511955 � حس�خوب�سفر�
�88733050�� اوج�پرشین�
42980 � کارون�سیر�

شیراز

بندرعباس

خارجی

سواحل�خلیج�فارس

88960046 � آالله�آسمان�آبی�
88511955 � حس�خوب�سفر�
�88733050�� اوج�پرشین�
42980 � کارون�سیر�
88206180 � روشا�پرواز�
88643262 � خاطره�جهان�
44450307 � ایران�نما�
88993337 � گردشگری�مفید�
88929225 � کانون�گشت�
8003�51�88 فرهان�گشت�
77230940 سلوک�گشت�

آفریقای�جنوبی

سازمان�آگهی�ها
88553639

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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کافه رستورانفست فودرستوران بین المللیرستوران ایرانی - سنتی

ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب  خیابان مهتاب
تلفن 88054638

بیسترو

کریم خان  خیابان ثنایی پالک 19
تلفن88303078

فلینی

سهروردی شمالی باالتر از آپادانا نبش خیابان 
توپچی پالک 44 تلفن88739807

المینا
میدان آرژانتین نبش خیابان الوند 

تلفن 88885300

ارکیده

خیابان استاد نجات اللهی خیابان شهید صارمی
پالک39 تلفن 88906583

خیابان ولیعصر باالتر از شهید بهشتی
تلفن 88719568

اروندکنار

فرید

خیابان ولیعصر بعد از سه راه بهشتی نرسیده به 
پارک ساعی تلفن88713474

نایب

آیت اهلل کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی نبش 
خیابان نیرو تلفن 44014574

نگین

گیالنه
جردن انتهای بلوار صبا پاساژ مدیترانه طبقه دوم

تلفن 22040324

جردن بلوار صبا پالک 27
تلفن 22043755

شاندیز

فاطمی غربی سیندخت دخت شمالی باالتر از
کوچه عدل تلفن 66945421

خانه کوچک

مرزداران نبش خیابان ناهید ساختمان صدف
طبقه3 تلفن 44249050

شانلی

ولنجک خیابان چهاردهم مرکز خرید توچال طبقه 
اول  تلفن22431432

مرسی

سعادت آباد بلواردریا نبش خیابان رامشه طبقه 
فوقانی بانک سامان تلفن88578830

کازیوه

جردن بلوار گلستان بلوار گیتی چهار راه دوما
پالک 2 تلفن 22050119

خاقان

خیابان میرزای شیرازی نبش خیابان هفتم
تلفن88304407

آرارات 

خیابان شریعتی باالتر از پل رومی روبروی
موسی وند تلفن22696490

مالصدرا بعد شیخ بهایی پالک2/3
تلفن 88064463

بلوار قیطریه ضلع شمالی غربی پارک خیابان کتابی 
خیابان پوالدوند پالک12 

رومانا

ناپولی

دلچه ویتا

ظفر بین مدرس و آفریقا پالک3/2
تلفن 88651780

توسکانا

خیابان حافظ نرسیده به خیابان انقالب کوچه البرز
پالک 2/1 تلفن 66460839

چارمیز

پاسداران نهستان10 اختیاریه جنوبی جنب مخابرات
تلفن 22556767

آناندا

جردن ناهید غربی پالک2
تلفن 22282727

آرد

خیابان طالقانی موسوی شمالی
تلفن 88303266

خانه هنرمندان

ظفر بین مدرس و جردن پالک229
تلفن 88782145

کافه داران

کریم خان خیابان حافظ نرسیده به پل
تلفن 88898702

لومانا

برج میالد 
تلفن 88620337

ویونا

ونک شیراز جنوبی بلوار آقا علی خانی شمال شرقی 
برج آسمان تلفن 88039828

کالژ

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

دوشنبه 8 دی 1393نیازمندی های  مشاغل  ایران ضمیمه 
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زنج�ان – خبرن�گار فرص�ت ام�روز-  
»برنامه های تدوین ش��ده  اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی اس��تان زنجان  در سال جاری 
با جدیت تمام و با به��ر ه بردن از ایده های  نو  
و بر اس��اس س��رفصل های مصوب سیاس��ت 
فرهنگی کش��ور و برنامه ارائه ش��ده از سوی 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی به مجلس در 
قال��ب برنامه فرهنگ��ی اعتدال تدوین ش��ده 

اس��ت. ناصر مقدم، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان زنجان با بیان مطلب باال  افزود: 
در طراحی این برنامه ها برنامه پنجم توس��عه 
استان و پیش��نهادهای کارگروه های فرهنگ 
و هن��ر مد نظر ق��رار گرفته اس��ت. این مقام 
مس��ئول برگزاری همایش روحانیون با حضور 
دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی کشور، برگزاری 
روز تئاتر اردیبهش��ت ایران، اجرای جش��نواره 

رمضان، برگزاری جشنواره ملی شکوه شکیبایی 
و جشنواره موسیقی آوای امید، انتشار و توزیع  
اولی��ن کت��اب ش��اعران اس��تان را از اقدامات 
این اداره کل در س��ال گذش��ته برشمرد. وی 
تش��کیل اداره ارشاد در شهرستان های ایجرود 
و ماهنش��ان، انتش��ار منظم فصلنامه فرهنگ 
زنجان، معرفی استان زنجان در نمایشگاه کتاب 
تهران، برگزاری نمایشگاه بزرگ ناشران کشور 

در زنجان، تشکیل کارگروه های فرهنگ و هنر 
و فرهنگ و جامعه برای نخستین بار در کشور، 
میزبانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و هیات 
همراه در جریان برگزاری جشنواره ملی شکوه 
شکیبایی و افتتاح هنرستان هنرهای زیبا را از 
دیگر اقدامات این اداره کل اعالم کرد و افزود:  
برگزاری نمایش��گاه مطبوعات، تشکیل خانه 
مطبوعات و خانه هنرمندان اس��تان، واگذاری 

بی��ش از 90 درصد از برنامه های برگزار ش��ده  
به تشکل های غیردولتی، واگذاری فرهنگسرای 
امام خمینی)ره( به بخ��ش غیردولتی، صدور 
مج��وز چند موسس��ه قرآن��ی و افزایش 300 
درصدی خرید کتاب از ناشران بخشی دیگر  از 
برنامه های اجرا شده از سوی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان زنجان در سال گذشته  

است.

فرص�ت  خبرن�گار  بوش�هر- 
امروز-  مدیرکل کار، تعاون و رفاه 
بوش��هر گفت: فراهم س��اختن رفاه 
م��ادی و معنوی از طری��ق نیازها و 
بهبود کس��ب و کاره��ا و با همدلی 
و خدم��ت بی منت تحق��ق می یابد.حمیدرض��ا پناه در 
همایش تجلی��ل از کارگران نمونه بوش��هر اظهار کرد: 
آق��ای محس��نی بندپی، در دوره خدمتی خود در بحث 
بیمه س��المت  گام ه��ای بلندی برداش��ته و با تجارب 
خوبی که داش��تند در سال گذش��ته بیش از 8 میلیون 

نفر را تحت پوشش بیمه سالمت قرار دادند.
پن��اه ادامه داد: در دوره ایش��ان داروهای کمیاب که 
188 م��ورد بود به 255 م��ورد رس��ید و یارانه آن نیز 
پرداخت ش��د و هزینه ه��ا از جیب مردم نیز کم ش��د. 
مدی��رکل کار، تعاون و رفاه بوش��هر با تاکی��د بر اینکه 
به استان بوش��هر نگاه ویژه شود زیرا این استان شرایط 
خاصی دارد، بیان کرد: کارگران شریف ترین انسان های 
جامعه هس��تند به طوری که پیامبر)ص(، امام علی)ع( و 
ائمه اطهار کار را دارای اجر و ثواب بسیار دانستند. پناه 
با اشاره به اینکه در آموزه های دینی ما به کارگرانی که 

برای اداره زندگی تالش می کنند به عنوان جهادکننده 
در جامع��ه اطالق ش��ده اند، اضافه ک��رد: کارگران و در  
چرخه اقتصاد کش��ور نقش برجسته ای دارند و در رشد 
و توسعه اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردارند. مدیرکل 
کار، تعاون و رفاه بوشهر با تاکید بر اینکه فراهم ساختن 
رف��اه مادی و معنوی از طریق نیازها و بهبود کس��ب و 
کاره��ا و با همدل��ی و خدمت بی منت تحق��ق می یابد، 
خاطرنشان کرد: کارگران در تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی بیش��ترین تاثیرگذاری را دارند.پناه با تاکید بر 
اینکه باید ش��رایطی برای کارگران فراه��م کنیم تا در 

تولی��د نقش خود را به خوبی ایفا کنند، عنوان داش��ت: 
با توجه به مس��ئولیت های وزارت کار در کشور در بحث 

فنی حرفه ای گام های موثری برداشته ایم.
 وی با تاکید بر اینکه در حوزه استان اداره کل تعاون 
و رف��اه اجتماعی در حوزه روابط کار و کارآفرینی و رفاه 
اجتماع��ی و تعاون انج��ام وظیفه دارد، اف��زود: یکی از 
وظایف اداره کل تعاون و کار صیانت از نیروی انس��انی 
ب��وده و ما بای��د در کارگاه ها نظارت و آموزش داش��ته 
باشیم و برای اجرای دقیق آن به همکاری هرچه بیشتر 

همکاران نیاز است.

ایالم – خبرنگار فرصت امروز - در جلسه کمیسیون 
ایمن��ی راه های اس��تان ایالم در خص��وص راه هاي کاهش 
تصادفات جاده اي ، نصب دوربین هاي نظارتي پیشرفته در 
س��طح جاده هاي اس��تان،  راهکارهاي جلوگیري از تخلیه 
نخاله هاي س��اختماني و برخورد با متخلفی��ن این پدیده 
ناپس��ند، بح��ث و تبادل نظر ش��د.در این جلس��ه با اعالم 

گزارش��ي از روند اجراي مصوبات جلس��ه قبل توسط دبیر 
جلس��ه ارائه داده شد.معاون عمراني اس��تانداري ایالم در 
این جلس��ه بر هوشمند سازي جاده هاي اس��تان از طریق 
دوربین هاي پیش��رفته تاکید کرد و افزود: با تحت پوشش 
قرار گرفتن تمامي جاده هاي استان از طریق این دوربین ها 
رفته رفته فرهنگ اس��تفاده صحیح از وسائل نقلیه دروني 

ش��ده و فرهنگ ایمني نهادینه خواهد ش��د.مدیرکل راه و 
شهرس��ازي اس��تان ایالم بیان کرد: هدف تشکیل جلسه 
کمیسیون ایمني راه ها بررسي راهکارهاي کاهش تلفات و 
حوادث جاده ای اس��ت و امیدواریم با پیگیري مصوبات این 
جلسات بتوانیم زمینه اي فراهم کنیم تا هرگز شاهد حوادث 
تلخ و ناگوار در س��طح جاده هاي استان نباشیم. مهندس 

میرجعفری��ان افزود: هدف تمامي دس��تگاه هاي مرتبط با 
ایمن��ي راه ها کم ش��دن حوادث ج��اده اي و تا حد ممکن 
کاهش صدمات ناشي از این گونه حوادث است. امیدواریم 
با هم اندیش��ي دس��تگاه ها و ارائه راهکارهاي الزم از سوي 
آنان گام هاي محکمي بیش از پیش در جهت کاهش سوانح 

جاده اي برداریم.

کرمانش�اه – خبرنگار فرصت ام�روز - معاون 
راه روس��تایي وزی��ر راه و شهرس��ازي از فرس��ودگي 
50درصدي س��طح آس��فالت راه هاي روستایي استان 
کرمانش��اه خبر داد. مهندس میر ش��فیع در بازدید از 
راه هاي روس��تایي شهرستان اس��الم آباد غرب گفت: 
با توجه ب��ه وجود 80 کیلومتر راه روس��تایي در این 

شهرس��تان، مقدار 15 کیلومتر از روکش آسفالت این 
راه ها نیاز به بازسازي و روکش مجدد داشته و در این 
زمینه امس��ال مجلس شوراي اس��المي قیر مورد نیاز 
پروژه هاي در دس��ت اقدام را براي راه و شهرس��ازي 
تامین کرده ل��ذا در جهت تکمیل پ��روژه هاي نیمه 
تمام باید از محل اعتبارات اس��تاني توسط فرمانداران 

محترم اعتباري در نظر گرفته ش��ود و ما هم با تامین 
قیر م��ورد نیاز آنها بتوانیم ای��ن پروژه ها را تکمیل و 
روکش کنیم.س��ید حسین میر ش��فیع با اعالم عمر 
باالي روکش آس��فالت راه هاي روس��تایي در اس��تان 
افزود: باید س��ه س��ال در جهت بازس��ازي روکش ها 
ت��الش کرد ت��ا بتوانیم عم��ر مفید آس��فالت راه هاي 

روس��تایي را به پنج سال برسانیم.معاون راه روستایي 
وزیر راه و شهرس��ازي در جهت ارتقاي سطح روکش 
آس��فالت استان افزود: امس��ال باید راه هاي روستایي 
را اولوی��ت بندي نموده و اعتبارات اس��تاني به همراه 
2 درصد نف��ت و ماده  180را ب��کار گرفت تا بتوانیم 

گامي مهم در این راه برداریم.

 ارومی�ه – خبرنگار فرصت امروز - امس��ال 489 
ملیارد تومان براي س��اماندهي راه هاي آذربایجان غربي 
تخصیص یافته اس��ت. خلیل محبت خ��واه مدیر کل راه 
و شهرس��ازی آذربایجان غربی در ارومیه اظهار داش��ت: 

امسال تمام تالش خود را براي ساماندهي راه هاي اصلي 
و روس��تایي آذربایجان غربي ب��ه کار خواهیم گرفت.وي 
با اش��اره به اعتبار تخصیص یافت��ه براي این امر، تصریح 
کرد: امسال 489 میلیارد تومان براي بهسازي، آسفالت و 

خط کشي راه هاي آذربایجان غربي تخصیص یافته است.
محبت خواه اف��زود: اهتمام جدي ب��راي بهبود وضعیت 
موجود در بخش راه وجود دارد که این امر تالش جمعي  
همکاران اداره راه و شهرس��ازي و مس��ئوالن شهرستاني 

را مي طلبد.مدیرکل راه و شهرسازي آذربایجان غربي در 
ادامه با اشاره به ساماندهي نقاط حادثه خیز استان اعالم 
کرد: تمام نقاط پرحادثه اس��تان شناسایي شده و اصالح 

این نقاط در دستور کار قرار دارد.   

رفع نواقص و تدوین برنامه های امسال با ایده های جدید اولویت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان

مدیرکل کار، تعاون و رفاه بوشهر:
فراهم ساختن رفاه مادی و معنوی با خدمت بی منت تحقق می یابد

برگزاري جلسه کميسيون ایمني راه هاي استان ایالم

50 درصد از روکش آسفالت راه روستایي استان کرمانشاه نياز به ترميم دارد

مدیرکل راه و شهرسازي آذربایجان غربي خبر داد:
تخصيص 489 ميليارد تومان براي ساماندهي راه هاي آذربایجان غربي

کرمانش�اه – خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه میزان ذخیره کنونی آب 
پش��ت سدهای استان را 408 میلیون مترمکعب عنوان کرد.مهندس کیاس��ت امیریان با بیان اینکه هم اکنون 
در اس��تان ش��ش سد در دس��ت بهره برداری داریم، تصریح کرد: مجموع ظرفیت مخازن این سدها 725 میلون 
مترمکعب است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با اشاره به آغاز فصل گرما و همچنین آغاز برداشت از 
منابع آبی، یادآوری کرد: فصل بارندگی در استان حداکثر تا یک ماه آینده خواهد بود و بعید است در این مدت 
کمبود آب پشت سدهای استان جبران شود.وی همچنین اضافه کرد: با کاهش حدود 28 درصدی که در میزان 
بارش های اس��تان در سال زراعی جاری داشتیم، باید نهایت صرفه جویی را در مصرف آب داشته باشیم، در غیر 
این صورت ذخایر پش��ت س��دها به کمتر از این مقدار خواهد رسید.امیریان عمده مصرف آب را مربوط به بخش 

کشاورزی دانست و از کشاورزان خواست در فصل گرما الگوی مصرف آب را رعایت کنند. 

خرم آباد – خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل راه و شهرس��ازی لرس��تان گفت: تاکنون 70 درصد از اراضی پروژه 
کنارگذر ش��هر دورود تملک ش��ده است. شهرام ملکی با بیان اینکه پروژه کمربندی شهر دورود یکی از مطالبات جدی 
مردم شهرستان دورود به حساب می آید، اظهار داشت: به همین منظور با پیگیری های خوبی که از سوی استاندار محترم، 
نماینده شهرستان در مجلس و فرماندار شهرستان که از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام شد، شاهد عملیات اجرایی 
این پروژه هستیم.وی اضافه کرد: این پروژه با توجه به توانایی خوب پیمانکار که از طریق وزارت راه و شهرسازی و معاونت 
زیرس��اخت ها انتخاب ش��ده است در حال انجام است.ملکی با اشاره به ابعاد فنی این پروژه یادآور شد: این پروژه به طول 
12,2 کیلومتر به عرض 45 متر در حال انجام و تاکنون حدود 70 درصد تملک آن انجام شده است.وی اضافه کرد: برای 
اجرای این پروژه قراردادی با ارزش 21 میلیارد تومان با پیمانکار منعقد ش��ده اس��ت و امیدواریم در بازه زمانی که برای 

اجرای این پروژه پیش بینی شده است، بتوانیم شاهد بهره برداری از این کنارگذر باشیم.

اهواز – خبرنگار فرصت امروز - در احکام جداگانه ای از س��وی مهندس بیژن عالی پور، مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، مش��اوران مدیرعامل در حوزه توس��عه میادین نفتی و ازدیاد برداشت و حوزه مسئولیت های 
اجتماعی منصوب ش��دند.مهندس عالی پور در حکمی محمود محسن پوریان را به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه 
توسعه میادین نفتی و ازدیاد برداشت منصوب کرد.وی در حکم دیگری دالور سلجوقی را به عنوان مشاور مدیرعامل در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی منصوب کرد.مهندس حمید دریس مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
نیز در حکمی س��ید محمد نصرتی را به عنوان معاون مدیر امور فنی)مهندس��ی نفت( منصوب و از زحمات محمود 
محسن پوریان در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.مهندس دریس همچنین در حکم دیگری سهیل فتی پور 
را به عنوان رییس اداره مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز منصوب کرد. علی هوشنگ معاون مدیرت تولید)گاز 

و گاز مایع( نیز با صدور حکمی غالمرضا نورانی را به عنوان رییس امور مهندسی گاز مایع منصوب کرد.

اهواز – خبرنگار فرصت امروز - اعضای کارگروه توس��عه خدمات الکترونیکی توس��ط مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان منصوب ش��دند .محمود جانقربان مدیر عامل شرکت طی حکمی صمد صباغ  )دبیر 
کمیته(، کیوان خورس��ند، مهدی زیبایی فر، اش��کان نظام پور، ناهید غالمحس��ین و آزیتا موسوی را به عنوان 
اعضای کارگروه توس��عه خدمات الکترونیکی شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب کرد .همچنین در حکم 
دیگری علی مصطفایی نیا به عنوان مدیریت بهره برداری انتقال ش��رکت برق منطقه ای خوزستان و محمد رضا 
هنربخش نیز به عنوان مش��اور فنی در امور انتقال معاونت بهره برداری  منصوب ش��دند.مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان در حکم دیگری اس��ماعیل کیانی گلش��ویی را به عنوان رییس اداره مناقصات منصوب 
کرد.در حکم انتصاب افراد یاد شده آمده است: امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در 

چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط موفق و موید باشید .

کمبود بيش از 300 ميليون مترمکعبی ذخيره آب پشت سد های استان کرمانشاه

انجام تملک 70 درصد از اراضی پروژه کنارگذر شهر دورود

انتصابات جدید در مناطق نفت خيز جنوب

4 انتصاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان  

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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45,000 از�کسب�وکار�محلی�تاکسب�وکار�جهانی�)مشاورجیبی�(�
35,000 الگو�بودن�در�رهبری�سازمان�)مشاورجیبی�(�
35,000 راه�انداختن�یک�کسب�وکار�جدید�)مشاورجیبی�(�
35,000 راهکارهای�کلیدی�برای�اجرایی�کردن�استراتژی�)مشاورجیبی�(�
45,000 روشهای�مدیریت�اجرایی�نتیجه�گرا�)مشاورجیبی�(�
40,000 معیارهای�استخدام�واخراج�)مشاورجیبی�(�
45,000 اداره�کردن�فشارعصبی�)مشاورجیبی�(�
45,000 تبدیل�شدن�به�یک�مدیرجدید�)مشاورجیبی�(�
45,000 رهبری�کارکنان�)مشاورجیبی�(�
45,000 مدیریت�پروژها�)مشاورجیبی�(�
35,000 مربیگری�افراد�)مشاورجیبی�(�
35,000 واسپاری�کارها�)مشاورجیبی�(�
50,000 کاربرد�نظریه�بازیها�در�مدیریت�/آفات�نزدیک�بینی�در�بازار�یابی�)دو�کتاب�در�یک�کتاب�(�
50,000 چگونه�کارکنان�را�به�کار�ترغیب�کنیم�/آموزش�شیوه�یادگیری�به�مدیران�و�کارشناسان�باهوش�
50,000 جدال�ثمر�بخش�تیم�های�مدیریتی�/رویکردهای�اخالقی�در�کسب�وکار�موفق�
50,000 انضباط�تیم�ها�/آیا�می�خوهید�مشتریان�خود�را�برای�همیشه�حفظ�کنید�
نحوه�اداره�کردن�جلسات�/نحوه�نوشتن�یک�طرح�کسب�وکار�عالی�)دو�کتاب�در�یک�کتاب�(�50,000
50,000 یک�کشور�یک�شرکت�نیست�/مهارتهای�یک�مدیر�کارآمد�)دو�کتاب�در�یک�کتاب�(�
55,000 ارتباط�رودررو�
60,000 پیروزی�در�مذاکره��
90,000 چگونه�نقاط�قوت�خود�را�شکوفا�کنید��
80,000 انگیزش��
45,000 چگونه�با�کارمندان�بد�قلق�رفتار�کنیم��
45,000 چگونه�مدیرتان�را�اداره�کنید�
60,000 صادرات�گام�به�گام��
95,000 � داستان�وال�مارت�
75,000 تجربه�استارباکس�
80,000 شگردهای�دل�درتسخیر�بازار��

چرا�شرکتهای�خوب�به�بیراهه�می�روند�و�چگونه�مدیران�برجسته�آنها�را�از�نو�می�سازند�
100,000 ؟راهکارهای�جدید�و�عملی�برای�تغییر�و�نجات�شرکتها��
120,000 هنر�نوآوری)�درسهایی�از�خالقیت�در�ساخت�محصوالت�جهانی�(-�
�200000�90,000 مدیریت�موفق�به�سبک�چینی��)ساخت�چین�(���

مدیریت�رفتار�و�رفتار�مدیریت�در�سازمان
250000� � �مدیریت�سرمایه�هاي�انساني�)نگاهي�عملیاتي�در�بنگاههاي

)کسب�و�کار�کوچک�و�هلدینگ�ها
200000� � �مدیریت�و�مدلهاي�پیشرفته�منابع�انساني�)مفاهیم�و�مدلهاي

��������رویکرد�استراتژیک،�سرمایه�هاي�انساني�و�معماري�منابع�انساني
80000� � MBAراهي�براي�ساختن�آینده�
60000� � "تئوري�هاي�مدیریت�"مباني
40000� � تفویض�کار
150000� � دانش�مسائل�روز�مدیریت�)مفاهیم،�ابزارها�و�کاربردها(
150000� � روش�شناسي�پژوهش�در�تحقیقات�سازمان�و�مدیریت
200000� � روش�هاي�اندازه�گیري�کارایي�و�بهره�وري�در�سازمان

�1,380,000 230سال�تبلیغات�بازرگانی�در�مطبوعات�فارسی�زبان�
�280,000 مبانی�خالقیت�در�تبلیغات��
�120,000 سلطان�خیابان�مدیسون)�دیوید�اگیلوی�و�خلق�تبلیغات�مدرن(�
75,000 تبلیغات�چریکی�
30,000 هنرمندانه�بقاپید��
70,000 اعتراف�های�یک�تبلیغات�چی���
�120,000 1001راهکار�تبلیغاتی��
85,000 افسونگری�-�هنر�نفوذ�در�ذهن��
65,000 صد�راز�ساده�ی�موفقیت�در�کسب�و�کار�
�100,000 تبلیغات�و�فرهنگ�-�چاپ�سوم�
�75,000 تبلیغات�شگفت�انگیز�)�ده�نمونه�برتر�بازاریابی�و�ساخت�برند�در�گردشگری(�
90,000 ترامپ�-��101راه�موفقیت�در�کسب�و�کار�-�چاپ�دوم�

فکر�بزرگ�-�چگونه�می�توان�رویاهای�تجاری�را�تحقق�بخشید.�
90,000 � فروشندگان�خاموش�-��چاپ�سوم�
55,000 � درنگ�نکن�انجامش�بده�
75,000 برنامه�ریزی�رسانه�های�تبلیغاتی��
90,000 چرا�تبلیغات�محیطي؟�-�چاپ�دوم�
20,000 یک�روش�براي�خلق�هزاران�ایده�
75,000 تاکتیکها�و�تکنیکهاي�تبلیغات�-�چاپ��سوم�
120,000 سقوط�تبلیغات�و�ظهور�روابط�عمومي�-�چاپ�سوم�
50,000 تبلیغات�به�بیان�ساده�-�چاپ�سوم�
80,000 تبلیغاتی�که�ما�می�شناسیم�به�آخر�خط�رسیده�است�-�چاپ�دوم�
170,000 ادبیات�تبلیغ�-�چاپ�چهارم�
75,000 تبلیغات�خالق�-�چاپ�چهارم�
55,000 مصاحبه�با�بزرگان�تبلیغات�-�چاپ�دوم�
420,000 تبلیغات�تجاری�اصول�وشیوه�های�عمل��
90,000 رازهای�تبلیغات�
100,000 روانشناسی�تبلیغات�تجاری��
55,000 استراتژیهای�تبلیغات�اثر�بخش��
50,000 تاثیر�تبلیغات�بازرگانی�برکودکان��
100,000 کمیپین�تبلیغاتی�از�برنامه�ریزی�تا�اجرا�)مولف�دکتر�محمود�دهقان�طزرجانی�(�-��
65,000 چگونه�از�مشتریانتان�مراقبت�کنید��
55,000 بیست�وپنج�عادتی�که�منجر�به�فروش�بیشتر�می�شوند�
65,000 اسرار�فروشندگی�موفق��
100,000 تئوریهای�فروش�موفق��
80,000 چگونه�بیشترازرقبایتان�بفروشید�
100,000� مدیریت�راهبردی�نام�تجاری�

120,000 کیمیاي�فروش�-�چاپ�چهارم�
125,000 �گنجینه�فروش-چاپ�دوم�
75,000 اعتماد�
35,000 چه�کسي�فروش�مرا�ربود؟�چاپ�دوم�
75,000 مبانی�تحقیقات�بازاریابی�

140,000 چکش�بصری�
65,000 راهنمای�انتخاب�یک�نام�موفق�
1,200,000 ��رنگی�(� �طراحی�هویت�برند�)رحلی�-�گالسهـ�
90,000 بازسازی�جایگاه�برند��
115,000 برند�رهبری�در�سازمان�
75,000 لغزش�برند��
90,000 فرهنگ�واژگان�برند��
160,000 مدیریت�برندهای�صنعتی�
150,000 شکست�های�نامهای�تجاری�-�چاپ�دوم��
180,000 �مدیریت�استراتژیک�برند-چاپ�دوم�
65,000 �زاگ�-�چاپ�دوم�
140,000 جایگاه�سازي�،نبردي�در�ذهن�-�چاپ�دوم�
180,000 سالطین�نامهاي�تجاري�-�چاپ�سوم�
65,000 40,000بیست�و�دو�قانون�تغییر�ناپذیر�برند�-�چاپ�دوم� قلب�عشق�

55,000 خودخواهی�سالم�
60,000 من�تا�ما�
22,000 مراقبه�واقعي�
28,000 جهش�
28,000 زندگي�آنسوي�باور�
65,000 رویاهایي�از�پدرم�
32,000 یي�چینگ�طریقت)ظهر�عشق(�
14,000 نظریات�متفکران�جهان�در�مورد�زندگي)معمولي(�
16,000 کتاب�کوچک�،پرسشهاي�بزرگ�
22,000 مردك�کشور�من�کجاست�
30,000 بسکتبال�در�گذر�زمان��

240,000 برنامه�بازاریابی��در�یک�روز�
340,000 بازاریابی�گردشگری�
100,000 بازار�راه�رشد�شما�
170,000� بازاریابی�اجتماعی�
110,000 بازاریابی�شفاهی�
90,000 استراتژی�قیمت�گذاری�
85,000 هیجان�و�منطق�در�رفتار�مصرف�کننده��
100,000 نسخه�سوم�بازاریابی�-�چاپ�دوم��
190,000 مدیریت�ارتباط�با�مشتریان�-�چاپ�دوم�
180,000 برنامه�بازاریابی�
75,000 � بی�نظمی�در�بازاریابی��

75,000 � ایمیل�مارکتینگ�
120,000 جعبه�ابزار�بازاریابی�-�چاپ�دوم�
45,000 � هنر�جنگ�-�چاپ�دوم�
170,000 � بازاریابي�چریکي�-�چاپ��سوم�
60,000 بیست�و�دو�قانون�ابدي�بازاریابي�-�چاپ�دوم�
75,000 نخبگان�در�بازاریابي�-�چاپ�دوم�
30,000� مارکتینگ�به�بیان�ساده�-�چاپ�سوم�
300,000 � رفتار�مصرف�کننده�
200,000 �MBAدریک�کتاب
98,000 �MBAبه�زبان�ساده�(�
200,000 مدیریت�استراتژیک�اصول�وشیوه�های�عمل��
220,000 بازار�یابی�از�صفر�تاصد��
250,000 بازاریابی�شرکتی��B2Bاصول�وشیوه�های�عمل��
320,000 اصول�ومبانی�مدیریت�بازاریابی�،نویسنده�کاتلر-لین�کلر��
90,000 پایان�عصربازاریابی�سنتی�)درسهایی�از�مدیر�بازاریابی�کوکاکوال(�
50,000 چگونه�برنامه�بازاریابی�بنویسیم�
100,000 تحقیق�پیشرفته�باگروه�کانون�

معرفی
کتاب

درباره�کتاب�:
مجموعه ی 6 جلدی 230 س��ال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارس��ی زبان 
نخستین کتاِب مدون تاریخ تبلیغات کشور و حاصل 50 سال تالش، تحقیق، 
مطالعه، گردآوری، تجربه در عرصه ی تبلیغات و عش��ق مؤلفش آقای محسن 
میرزایی می باشد. این مجموعه که با نگاهی به نخستین آگهی ها به زبان فارسی 
در قلمروی ایران فرهنگی آغاز می شود و با بررسی آگهی های تجاری در دهه ی 
پنجاه پایان می یابد، نه تنها دربرگیرنده ی تاریخچه ی ش��کل گیری نخستین 
آگهی ه��ای مطبوعاتی در دوره های ناصری، مظفری، مش��روطه و پهلوی اول 
و دوم اس��ت، بلکه با نگاهی موشکافانه به بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی هر یک از ای��ن دوره ها پرداخته. مطال��ب این کتاب، با 
بررس��ی روند بلوغ و شکوفایی صنعت تبلیغات در 2 قرن گذشته نه تنها برای 
دست اندرکاران این صنعت و افرادی که به نوعی در حوزه ی تبلیغات و بازاریابی 
فعال هس��تند، آموزنده و مفید است، بلکه در میان دانشگاهیان و پژوهشگران 
این رش��ته نیز می تواند به عنوان مرجع موثق و کاملی جهت پژوهش بر روی 
دوره های مختلف تبلیغاتی در ایران اس��تفاده شود.نگارنده با ارائه ی بخشی از 
تاریخ سیاس��ی و اجتماعی کش��ور، این امکان را به خواننده می دهد تا س��یر 

تحوالت تاریخی و اوضاع سیاس��ی و اجتماعی را با روند تغییرات تبلیغات در 
کشور تطبیق دهد. به همین خاطر این اثر می تواند منبع قابل استنادی برای 
کارها و پروژه های تحقیقاتی باش��د.آگهی های ارائه شده زمینه ی بررسی سیر 
تغییرات زبان فارس��ی از دوره ی ناصری تا چیزی حدود 40 س��ال پیش را به 
س��ادگی در اختیار عالقه مندان قرار داده اس��ت. از سوی دیگر، مطالعه ی این 
کتاب برای آش��نایی دقیق با بخشی از پیشینه ی تاریخ تصویری کشور و تأثیر 
فرهنگی آن خالی از لط��ف نخواهد بود.از دیگر ویژگی های بارز این مجموعه، 
فراهم آوردن امکان بررس��ی خطوط نستعلیق ارائه شده در دوره های مختلف 
تاریخی است که اکثر آن ها توسط استادان زبده و نامدار نوشته شده، و تحقیق 
پیرامون سیر تحول خط نستعلیق را برای هنردوستان و هنرجویان میسر نموده 
است.نحوه ی شکل گیری و معرفی نخستین آژانس های تبلیغاتی به همراه شرح 
خواندنی بیوگرافی تعدادی از پیشگامان و بنیان گذاران صنعت تبلیغات، یکی 
دیگر از بخش های جذاب و به یادماندنی این مجموعه است.افزون بر تمام آنچه 
گفته شد، حضور گرافیک در تبلیغات تجاری در دوره های تاریخی اشاره شده 
و روند تأثیرگذاری آن در آگهی های تبلیغاتی، مورد دیگری است که می تواند 

برای طراحان گرافیک به ویژه محققان این حوزه قابل توجه باشد.

فروش

تبلیغات

بازاریابی

برند

مدیریت

متفرقه

75,000 مدیریت�خویشتن-�چاپ�دوم�
50,000 از�رویا�تا�واقعیت�-�چاپ�سوم�
90,000 پنهان�پیدا�
40,000 درسهایی�برای�بهبود�عملکرد�سازمان��
95,000 صد�قانون�نانوشته�مدیریت��
95,000 مهارتهای�حیاتی�مدیریت��

 230سال
 تبلیغات بازرگانی

در مطبوعات فارسی زبان
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ز - آرای داوری منتشره
بس��یاری از آرای داوری منتش��ر نمی ش��ود و حتی 
نسبت به اعضای رش��ته تجارت مربوطه نیز محرمانه 

نگهداری می شود.
 این امر جای تأس��ف اس��ت، زیرا آرای داوری یكی 
از منابع مهم حقوق بازرگانی فراملی به ش��مار می رود. 
البته در طول چند دهه اخیر تمایلی در مورد توس��عه 
انتشار این قبیل آرا به وجود آمده است.  آنچه تاكنون 
منتش��ر ش��ده اس��ت، چون نحوه برخوردهای متعدد 
ب��ا دع��اوی مختلف را نش��ان می دهد، ب��رای داوران 
راهنم��ای مفی��دی خواهد ب��ود. در ادبی��ات حقوقی 
هرچه آرا بیش��تر منتشر شود، تا در نتیجه تبادل نظر 
و مباحث��ات بی��ن مؤلفان و داوران از تش��تت نظرات 
 جلوگی��ری می ش��ود و یكس��انی و هماهنگ��ی در آرا 

به دست می آید. 

3-حقوق بازرگانی فراملی: پروسه قضایی
حقوق بازرگانی فراملی هنوز پیكره حقوق نامنسجم 
و ناقص��ی اس��ت كه ب��ا افزای��ش قوانی��ن و مقررات 
متحدالشكل، عرف ها و كاربردهای تجارت بین المللی 
و میزان روزافزون آرای منتش��ره توسعه می یابد، ولی 
هی��چ گاه به س��طح وس��یع و جاافتاده سیس��تم های 
حقوقی داخلی نمی رس��د. این واقعیتی است كه باید 
پذیرف��ت، ولی به طوری كه خواهیم دید، الزم نیس��ت 
ب��رای این منظ��ور، این را ه��م بپذیریم ك��ه حقوق 
بازرگانی فراملی نمی تواند اجرا شود و كاربردی ندارد. 

الف - مكتب های جزمیون و نوآوران
ماهی��ت ناق��ص حق��وق بازرگانی فرامل��ی موجب 
می ش��ود كه پروس��ه داوری به چیزی بیش از صرف 

اعمال قواعد از قبل تعیین شده، مبدل شود. 
داور اغلب مجبور است از منابعی به جز حقوق بازرگانی 
فراملی - یعنی عمدتا از حقوق داخلی - رهنمود بگیرد. 
گاهی اوقات باید راه حل جدیدی را ابداع كند و به این 
ترتیب مانند یك مهندس اجتماعی عمل كند. مخالفان 
حقوق بازرگانی فراملی مدعی اند كه این حقوق، نیروی 
الزام آور خود را از منابع دولت نمی گیرد و سیستمی را 
كه به اندازه كافی مس��تحكم و ذاتی باشد، بنا نمی نهد 
و نمی توان��د یك نظام حقوقی به ش��مار رود و بنابراین 

به عنوان یك مبنا جهت حل و فصل اختالفات حقوقی 
مناسب نیست. مكتب دیگری كه مؤلف نیز بدان تعلق 
دارد، می گوی��د كه نی��روی الزام آور حق��وق بازرگانی 
فراملی ناش��ی از این واقعیت نیس��ت ك��ه این حقوق 
ساخته و برخاس��ته از اراده مقامات دولتی باشد، بلكه 
منبعث و متكی به این حقیقت اس��ت كه به عنوان یك 
سیستم  )حقوقی( متداول و دارای حاكمیت، از جانب 
جامعه تجاری و مراجع دولتی شناس��ایی ش��ده است.  
این دو مكتب مختلف، بیان كننده دو طرز تلقی متفاوت 
از پروس��ه حقوقی هس��تند.  یكی از آنه��ا كه متولی و 
جانبدار مقررات و رویه های قضایی اس��ت، عقیده دارد 
كه حقوقدانان همواره می كوش��ند مسئله مطروحه نزد 

خ��ود را تحت مقررات و رویه خاص��ی درآورند و با آن 
تطبیق دهند  )جزمیون(. 

ن��وآوران به منابع حقوق، به نح��وی كه جزمیون به 
آن تعلق دارند، دل بس��ته و وابس��ته نیستند؛ بلكه به 
مس��ئله مطروحه، از جوانب گوناگون نظر می اندازند و 
مالحظات مخالف را نیز ارزیابی كرده و سپس انتخاب 

خود را می كنند. 
ب - حق�وق بازرگان�ی فرامل�ی به عنوان یك 

نوآوری
آن داوری ك��ه حق��وق بازرگان��ی فرامل��ی را در 
پرون��ده ای اعمال می كند، بیش از كس��ی كه مجری 
حقوق داخلی اس��ت، نوآوری می كن��د. درحالی كه با 
مواد اولیه حقوقی مش��خصی ك��ه این حقوق پیش او 
می نهد مواجه است، غالبا مجبور است از جای دیگری 
ه��م راهنمایی بگیرد و منب��ع اصلی كه در این رابطه 
پیش رودارد، سیستم های حقوقی مختلف و مرتبط با 
پرونده است. هنگامی كه این منابع با یكدیگر معارض 
هستند، باید بین آنها گزینش كند یا راه حل جدیدی 
بجوید. از این رهگذر است كه حقوق بازرگانی فراملی، 

اغلب روندی خالق و نوآور می یابد. 
داوران ب��ا ملیت های مختلف ك��ه در مراجع داوری  
)حرف ه��ای( اختصاصی، حقوق بازرگان��ی فراملی را 
درخصوص اخت��الف مطروحه اعم��ال كرده اند، برای 
رسیدن به نظر واحد نسبت به موضوع تحت رسیدگی 
با مش��كالت بزرگی مواجه نبوده اند، زیرا هنگامی كه 
حق��وق مذك��ور درخصوص دعوای مطروحه س��اكت 
بوده ولی قان��ون داخلی مرتبط ب��ا آن چنین وضعی 
نداش��ته، بعضی از داوران به راه حلی تاكید ورزیده اند 
كه سیستم حقوقی متبوع خود ایشان، مقرر می كرده 

حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی)بخش دوم(
اول لندو

ترجمه: محسن محبی
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اس��ت - به این عنوان كه درصدد یافتن مناسب ترین 
و منصفانه ترین راه حل برای پرونده مربوطه بوده اند. 

داوران با اجرای حق��وق بازرگانی فراملی می توانند 
از آزادی عمل��ی كه ب��رای انتخاب بهتری��ن قانون و 
قاع��ده حقوقی دارن��د - و محاكم گاهی از این آزادی 
عمل محرومند - اس��تفاده كنن��د. مثال قانون فروش 
اش��یای اس��كاندیناوی مقرر می دارد خری��داری كه 
می خواهد به تاخیر در تسلیم مبیع استناد كند، باید 
بالفاصله پس از تس��لیم، اخطاری هایی ارس��ال كند. 
این قاعده با بیع بین المللی سازگار نیست. خریداران 
غیر اسكاندیناویایی از این قاعده اطالعی ندارند و چه 
بس��ا برای آنها دام و دردسری باش��د. قاعده مقرر در 
ماده )2(49 كنوانس��یون 1980 بیع بین المللی اشیا 
- كنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای 
بیع بین المللی كاال  )مورخ 1980( - كه به موجب آن  
)در چنی��ن مواردی( اخطاری��ه باید در مدت معقولی 

ارسال شود، راه حل بهتری را ارائه می كند. 
اكث��ر داوران، مبادی و تصور عموم��ی از چگونگی 
انجام تجارت در دست دارند كه آنها را به اتخاذ جهت 
و س��مت گیری مشابهی می كش��اند. غالبا شم و ملكه 
ذهنی ش��ان، نتیجه كار را - قب��ل از اینكه به موجب 
ادله و اس��تدالل به دس��ت آید- به آنه��ا می گوید. در 
حین كوشش برای اس��تدالل، تشخیص می دهند كه 
موضوع مش��مول قاعده ای اس��ت كه هنوز الزم است 
حدود و صغور آن مش��خص تر ش��ود. حت��ی محاكم 
نی��ز بعضا با چنی��ن وضع��ی مواجهن��د. دادگاه های 
اس��كاندیناوی گاهی به جای استناد به قواعد حقوقی 
در رای خود به واقعیاتی اش��اره می كنند كه آنها را به 
سنجش و نتیجه گیری خاصی از دعوی رهنمون شده 
اس��ت و پس از بیان این واقعی��ات، مثال چنین احراز 
می كنند ك��ه نقض قرارداد از جان��ب خوانده آنچنان 
غیرموجه بوده اس��ت كه جایی برای استناد او به ماده 
)ش��رط( معافیت از مسئولیت مندرج در قرارداد باقی 

نمی گذارد. در چنین مواردی روش��ن نیس��ت كه آیا 
دادگاه به یك قاعده عمومی مبنی بر اینكه معافیت از 
مس��ئولیت با وجود نقض غیرموجه قرارداد، نمی تواند 
معتبر باش��د، اس��تناد كرده یا اینكه عقیده و نظر آن 
فقط ناظر به ش��رایط خاص دعوای مطروحه اس��ت. 
كس��ی نمی تواند از داوران انتظار داش��ته باش��د كه 
اس��تدالل های علمی بیش��تری از آنچه در این قبیل 
آرای محاكم می ش��ود، كنند. به هرحال معموال چنین 
نحوه استداللی، طرفین دعوی را ارضا می كند و برای 

ایشان قابل درك است. 
بس��یاری از داوران به تفسیر قرارداد تكیه می كنند. 
كشورهای دارای حقوق نوش��ته، مقررات موضوع های 
برای تفسیر دارند. ولی داوران در مقام تفسیر، به ندرت 
به این مقررات اس��تناد می كنند. تفس��یر یك قرارداد 
عموم��ا مبتنی بر عقل و منطق اس��ت ك��ه دو ویژگی 
عمومی در همه انسان هاس��ت. حقوق بازرگانی فراملی 
در این كار  )تفس��یر( عالوه ب��ر این دو ابزار، از تلقی و 
برداش��ت عمومی داوران كه اس��تدراك غنی تری را به 
دنبال دارد نیز برخوردار است. البته به رغم این تلقی و 
برداشت عمومی كه در داوران وجود دارد، ممكن است 
باز هم كسی فكر كند كه در مجموعه غنی تری حقوق 

داخلی، آرای منسجم تر و آگاهانه تری صادر می شود. 
در بس��یاری م��وارد، قانون داخلی بی��ش از حقوق 
بازرگانی فراملی س��رانجام كار را به روش��نی و قطعی 
برای طرفین مش��خص می كند. خصوصا در جایی كه 
طرفین توافق كرده باشند قرارداد فی مابین، مشمول 
قان��ون داخلی معینی بوده و داور نیز با قانون منتخب 
ایش��ان آش��نا باش��د. در مواردی كه قانون قابل اجرا 
تعیین نش��ده، این تردید به وجود می آید كه موضوع 
مشمول كدام قانون است؟  هرچند قواعد حل تعارض 
قراردادها رویه یكسان و متحدالشكل دارد، ولی هنوز 
هم مسائل و مشكالتی وجود دارد. یكی از این مسائل 
هنگام��ی بروز می كند ك��ه داور مكلف اس��ت قواعد 

سیس��تم حقوقی مشخصی را نس��بت به موضوع اجرا 
كند كه با آن سیس��تم بیگانه اس��ت. دعاوی مربوط 
نشان می دهد كه مشكالت داوران در این قبیل موارد 
قاب��ل مالحظه اس��ت و اش��تباه در گزین��ش  )قانون 
مناس��ب( نیز كم نبوده است. حقوق بازرگانی فراملی 
ای��ن امتیاز را دارد كه گرفت��ار قواعد حل تعارض كه 
مورد اكراه وكال نیز اس��ت، نیست و آنها را به كناری 

نهاده است. 
حتی در مواردی كه داوران از حقوق داخلی كه ملزم 
به اجرای آن درخصوص مورد هستند، اطالع دارند، باز 
هم ممكن است به دامن مشكالتی بیفتد كه سرانجام 
تصمیم و رای ایش��ان را غیر مس��تند و نامدلل س��ازد. 
قواع��د مختلف حقوق داخلی، فقط برای روابط داخلی 
وضع ش��ده اند و برای م��واردی كه متضمن یك عنصر 
خارجی باش��د، مناسب نیس��تند. داوران حین مواجه 
ش��دن با این قواعد حقوقی، بعض��ا در بالتكلیفی بین 
اجرای قانون و انصاف قرار می گیرند. در چنین حالتی 
حقوق بازرگانی فراملی متضمن راه حل مش��خص تر و 
قطعی تری اس��ت. برای اتخاذ تصمیم در یك دعوی و 
مث��ال در مورد اینكه آیا طرف زی��ان دیده درخصوص 
اخط��ار تاخیر در تس��لیم مبیع، به موقع اق��دام كرده 
اس��ت یا نه حقوق بازرگانی فراملی پاس��خ را براساس 
ماده  )2(49 كنوانس��یون 1980 بیع بین المللی اشیا- 
كنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع 
بین الملل��ی كاال  )م��ورخ 1980( - خواهد داد. اما اگر 
قرار باش��د این دعوی تحت قوانین دانمارك رسیدگی 
ش��ود، این تردی��د به وجود می آید كه آی��ا محاكم این 
كش��ور در م��ورد ش��رایط اخطاریه ف��وری  )بالفاصله 
پس از تس��لیم مبیع( هنگامی كه خریدار یك خارجی 
باش��د آسان می گیرند. به نظر می رسد كه رویه قضایی 
دانمارك در این مورد مش��خص نیست و مطلب هنوز 

حل نشده است. 
پاره ای از مؤلفانی كه با حق طرفین در انتخاب حقوق 

بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاكم مخالف هستند، 
این را قبول دارند كه طرفین می توانند توافق كنند كه 
اختالفات مربوطه به صورت دوستانه یا براساس انصاف 
حل و فصل ش��ود. ولی این دو نیز مبانی ای هستند كه 
برای حل و فصل اختالفات، از حقوق بازرگانی فراملی 
نامش��خص ترند. برخالف نظر عموم��ی كه وجود دارد، 
بین حقوق مذكور و انصاف فرق است. حقوق بازرگانی 
فرامل��ی داور را ملزم می س��ازد كه تصمی��م خود را بر 
ضوابط این حقوق مبتنی س��ازد، حت��ی اگر انصاف، او 
را به نتیجه دیگری برساند.  قواعدی كه به موجب آنها 
ح��ق خریدار برای طرح دعوای معیوب بودن كاال پس 
از سپری شدن مدت معینی زایل می شود. ممكن است 
برای كاالهایی كه عمر زیادی دارند مناسب نباشند. اگر 
یك فروش��نده اسكاندیناویایی چنین كاالیی را به یك 
خریدار آلمانی فروخته باش��د، داور باید احراز كند كه 
قبل از ارس��ال اخطاریه مدت دو ساله اخطار عیب كاال 
وفق ماده 39 كنوانسیون 1980 بیع بین المللی اشیا- 
كنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع 
بین المللی كاال  )مورخ 1980( - نسبت به فروشنده در 
چه تاریخی منقضی شده است. هرچند منصفانه تر این 
باش��د كه انقضای مدت مذكور نسبت به خریدار مورد 

بررسی و احراز قرار گیرد. 
م��دت زوال ح��ق به موجب كنوانس��یون فوق الذكر 
طوالنی تر اس��ت از آنچه كه در فص��ل 54 قانون بیع 
اس��كاندیناوی و فصل 477 قان��ون مدنی آلمان آمده 
اس��ت.  از مراتب ف��وق چنین نتیج��ه می گیریم كه 
حقوق بازرگانی فراملی قابلیت اجرا و كاربرد دارد، ولو 
اینكه سیس��تم حقوقی ناقص و تكامل نیافته ای باشد. 
تمام سیس��تم های حقوق داخلی روزی ناقص بوده اند 
و برخی هنوز هم دچار كمبود هستند. ممنوع كردن 
بازرگان��ان از حق انتخ��اب حقوق بازرگان��ی فراملی 
به عنوان قانون حاكم. نوعی اعمال قیمومیت غیر مجاز 

و غیرموجه برای شان است.

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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7 7 2 1 3 7 2 دفتر ویژه گردشگری: 7  دفتر مرکزی:88553639

کلیه تعرفه ها به ریال می باشد

کادر پایهصفحه
)5.4× 3.4(

یک هشتم
) 10/7×6/9( 

یک چهارم
) 10/7 × 13/8(

نیم صفحه
)21/4× 13/8(

تمام صفحه
)28× 21(

----7،500،00015،000،000----------اول

300،0001،100،0002،100،0004،000،0007،500،000داخلی

تخفیفات : 
 پرداخت نقدی آگهی شامل 10درصد تخفیف خواهد شد.   

 درج 15 نوبت آگهی شامل 10درصد تخفیف می باشد.
 درج 25نوبت آگهی شامل 20 درصد تخفیف می باشد.

دایرکتوری کادری نمای امروز
50،000کادر پایه ) 2.6 × 1.5(

تخفیفات : 
 پرداخت فقط به صورت نقدی می باشد.   

 درج 15 نوبت آگهی شامل 10درصد تخفیف می باشد.
 درج 25نوبت آگهی شامل 20 درصد تخفیف می باشد.

دایرکتوری خطی نمای امروز
750،000 75 روز

1،500،000 150 روز

3،000،000 300 روز

 در این بخش تنها نام و شماره تماس ذکر می گردد. 

قیمت درج آگهی در گوشواره صفحه اول 1،200،000 است

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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88674704 موسسه�آریا�روش�
44008802 بهینه��حساب�
88472508 خبره��مهر�
88647844 آریا�بصیر�اندیشه�
09123333788 صدرا�حساب�

امور�مالیاتی

66400000 های�لپ�
66453559 رامسا�
88804224 راینا�
88878586� ��upcفروشگاه�
66475805��� فروشگاه�مظفری�
77752685����� خانه�سخت�افزار�
22149854����� دکتر�دیجیتال���
66481646�� طهران�نوت�بوک�
66752715����� آبگینه�پردازشرق�
88312910 نیایش������
42835����������� کام�الکتزونیک���
88028696 سیستم�آرا����
66968314 � متین�لپ�تاپ�
88312910 � فروشگاه�نیایش�
88740389��������� آریان�پیام�������
66439230 � دنیای�کامپیوتر�
66451576 � تحلیل�

66566247� وب�پردازان�تهران��
26203752 نوین�پردازان�
88976477 فست�کلیک��
88853365 پویانه�
88311970 کیمیا�شبکه�نیکان�
88912114 مجریان�وب��
66733637 ایکا�میران�توسعه�
55609912 طراحان�ارشیا�
88801987 راتین�
66596981 ایران�طراح�
88830559 راوک�نگار�پارس�

66425656 عظیم�خودرو�
42692����� � مهرکار�
88373765 � اتوسهیل�
88870665��� مفتاح�رهنورد��
22895990 گالري�امیر�عباس�

66425656 عظیم�خودرو�
88813134 پدیده�برتر�پارسه�
77728731 آرتین�خودرو�آریا�
88618017 هخامنش�
22869148 تیزخودرو�ایرانیان�

66425656 عظیم�خودرو�
66124460 یاس�خودرو�مطمئن�
88980912 � سپند�خودرو�آریا�

66425656 عظیم�خودرو�
88170402 ساره�خودرو�
88870665 مفتاح�رهنورد�
88813550 جهانگیر�آریا�
42692 مهرکار�

66425656 عظیم�خودرو�
88170402 ساره�خودرو�
22895990 � گالري�امیر�عباس�
88146618 � اتوگالري�محمد�

66425656 عظیم�خودرو�
88170402 ساره�خودرو�
88081717 نمایندگي��1421
24578000 آلفا�موتور�

66425656 عظیم�خودرو�
88870665� مفتاح�رهنورد�
88618017 شرکت�هخامنش�
22924629 پیروز�سروش�خودرو�
44289215 کیهان�خودرو�پارسیان�

66425656 عظیم�خودرو�
88170402 ساره�خودرو�
88769895 نمایندگي��1419
77191212� نمایندگي��1022

66425656 عظیم�خودرو�
42692 مهرکار�
88170402 ساره�خودرو�
88373765 اتوسهیل�
88870795 مفتاح�رهنورد�
88409897 اتوترافیک�
22824702 اتوگالری�آرمانی�
88754145 اتوگالری�جنیدی�
22895990� گالري�امیر�عباس�
88146618 گالري�محمد��
22692977 اتوباغ�پل�رومي�

66425656 عظیم�خودرو�
88373765 اتوسهیل�
22204811������ اتومبیل�سروش��
�88470235 دهکده�نیز����
88437482 اتوگالری�امیر�

66425656 عظیم�خودرو�
88660523 گالری�نفیس�
88754430 اتوبیژن�
88470235 دهکده�نیز�
22116983 اتوگالری�باس�

66425656 عظیم�خودرو�
73059 آریا�خودرو�
یاس�خودرو�مطمئن��������66124460
88618017 شرکت�هخامنش�
22924629 پیروز�سروش�خودرو�

66425656 عظیم�خودرو�
22924629 پیروز�سروش�خودرو�
88326838� نمایندگي�ثقفي�
88170402� ساره�خودرو�

66425656 عظیم�خودرو�
88409897� اتوترافیک�
88870665� مفتاح�رهنورد�
42692� مهرکار�
88170402� ساره�خودرو�

66425656 عظیم�خودرو�
�88994891 گالري�عباسپور���
44842007 اتوسلیمانی�
42692� مهرکار�
88170402� ساره�خودرو�

خودرو

بنز

کیا

بی�ام�و

ایران�خودرو�

مازراتی

سانگ�یانگ

پورشه

رنو

مزدا

هیوندای

آلفا�رومئو

جیلی

سایپا

لیفان

لکسوس

لپ�تاپ�و�تعمیرات
و��لوازم�جانبی

طراحی�سایت

دیجیتال

22863319 رسانه�افتاب�
2729 مجتمع�فنی��
66196080 شادن�پژواک�
77455200 پراموزی�
66121086 رایا�درس�

آموزش

88787824 ای�موبایل�
66347041 راگو�
88894187 دیاکو�
88028696 سیستم�ارا���
66723515 چرمن��
88790280 فراتکنولوژی�
22208000 ایران�زمین�
22666000 بهبودی�
66025604 موبایل�علی�
09192002620 پاسارگاد�

موبایل،�تبلت
و�لوازم�جانبی

22884091 پانی�تک�
66741582 شبکه�خلیج�
09197245285 امدادرایانه�
88943100 شبکه�ایرانیان�
88732153 آرمین�

شبکه�و�خدمات

آتیس سگال
خدمات�تخصصی�کامپیوتر

و�شبکه�و�راه�اندازی
و�عیب�یابی

66581066-8

66122989 کمک�رایانه�
88805288 سپهررایانه�
66729053 تخت�جمشید�
22887691 سوفار�
88106948 رای�بین�
66975451 واصل�
66023722 دیجیتال�گستر�

تجهیزات��کامپیوتر

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�

پرینتر�و�خدمات�جانبی

77136069 پارس�گارد�
88764282 انفورماتیک�ایران�زمین�

دوربین�مدار�بسته

88330934 میشار�
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�

تبلیغات

چاپ�و�تبلیغات

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

چاپ�نایلون
و�نایلکس

09124439496 همیار�دانشجو�

تایپ�و�ترجمه
فوری

77030815 پیام�
66377428 بلوط�
66490357 عطر�سیب�
77657697-8 کیهان�
88802097 چاپ�المهدی�
66416855 ایرانیان�
77959401 رسا�
66125934 شرکت�پوالریز�
44228370 اهورا�
33548752 پاسپارتو�

چاپ�فلکس�و�بنر

77385161 صبا�
66922736 توانا�
66575070 حجم�سبز�
88718370 الوند�
88063377 کیمیا�

پرینت�و�فتوکپی

88940574 آتی�نگار�
88552914 آریا�پیام�
88502842 آروین�نگار�
88055840 تاش�
26417031 هولدینگ�

مشاور�تبلیغاتی

66744661 ایران�پیامک�
22196104 مگا�لوکس�
77629645 ره�رایان�پژوه�
88733233 سهند�سامانه�برتر�

پیامک�تبلیغاتی

88103214 سوان�
88986915 پرتو�نگاران�جهان�
88544454 انعکاس�
77624382 نوین�تندیس�
33431706 تندیس�کاران�

حکاکی�و�برش�لیزری

جای�تبلیغ�شما

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

عکاسی�و�
فیلمسازی�تبلیغاتی

44261669 پارسا�
66025630 فراق�الکترونیک�
77796401 تهران�
33872880 تابلو�ساز�
33684139 تابلو�نئون�آفتاب�

تابلوسـاز پارسـا
بهترین تابلوهای تبلیغاتی

تجاری،�اداری،�مسکونی

انواع�فلز�پالستیک،�چلنیوم،

تابلو�راهنما،تابلو�کامپوزیت

Tablosaz-�parsa.com

پارسا44261669

تابلو�تبلیغاتی

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

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

توزیع�اوراق�تبلیغاتی

مهر�و�پالک

مالی

88829761 موسسه�بیداران�
88901496 موسسه�حسابرسی�دل�آرام�
44008802 بهینه��حساب�
88472508 خبره��مهر�
88734707-8 موسسه�کوشش�
88804941 ارکان�سیستم�
88875186 آرمان�اندیش�آگاه�
88647844 آریا�بصیر�اندیشه�

حسابداری-�حسابرسی

استخدام
سرپرست�حسابداری�

و�حسابرسی�ترجیحا�

دارندگان�رتبه�قبولی�جامعه�

حسابداران�رسمی�ایران

تلفکس:  88061990-1

88923040 حامی�صنعت�لجور�
88939325 باهنگام�
22891142 ثمین�سپهر�
7-66561405 اطلس�
44085001 تدبیران�
88918852 دماوند�
88975610 ترخیص�ایرانیان�
09121228315 بیات�
44529156 راکد�
66755175 گلوبال�تجارت�
66913526 سروا�
22610240 سبحان�پایا�
44635242 پارسیان�
88920897 ربیعی�
44255943 سریع�تجارت�مهر�

بازرگانی

اخذ�کارت�بازرگانی

66920097 بیداری�فرد�
88909183 بارمان�ترخیص�
66420240 سیامکی�
88677645� بازرگانی�لطفی�
88552623 تحویلداری�

66975062 جهان�آسیا�
88192654 پارت�پرگاس�
88140896 بازرگانی�الی�بار�
88693130 تیرداد�سپهر�
88890628 تهران�مارین�

88923040 حامی�صنعت�لجور�
88348545� شرکت�مشاوران�کاوش�
88982882 عزتیان�
88051835 پارسیان�
88344318 گروه�مدپا�

22012422 آرمین�
88800620 اریان�
88610240 البرز�
22224189 آلوس�
89301000 سرمایه�

صرافی

مشاوره�و�بازرگانی�
صنعتی

حمل�و�نقل�بین�الملل

ترخیص�کاال

88541910 مهندسین�نافع�امین�

تهیه
طرح�های�توجیهی

خانه

سازمان�آگهی�ها
88553639

88206006 امالک�راگا�
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�

امالک

امالک رویال- زعفرانیه
مشاور�در�سرمایه�گذاری�
امالک�و�مدیریت�پروژه
خط�ویژه�22414000

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�

88502829 گلدن�ایت�
88703737 دلتا�صنعت�سرو�

66042349� مشاورین�پاسارگاد�
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�
55547905 آترین�بنا�آریا�

جای�تبلیغ�شما

بازسازی

لوازم�منزل

فضای�سبز

دشت زیبای مشـاع
�440متر�زمین�چهاردیواری�

با�سند15متر�برمناسب�

برای�باغچه�و�ویال�سازی،�

توریستی�فقط�250میلیون

09122356100
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88069296 ایمن�امتداد�

77535586 شرکت�تیماس�

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

44078736� کاغذ�دیواری�آیدی�
88512575 سوپربرند�
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�

55321217 سالن�پوشش�
22874962 مدرن�سقف�
88522845 نواندیشان�سورنا�

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�

77926598 ساران�سازه�رادین�
88539500 پارس�دکور�
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�

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 �upvcجام�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�

22936780 فروشگاه�آالچیق�

44389483 هیربد�
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�

27634 صنایع�سنگ�ادیب�

جای�تبلیغ�شما

9121193041 دفتر�گل�شناس�
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�

پیش�ساخته

صنایع�سنگ

درب��و�پنجره�حفاظت

مبلمان�ویالیی
و�آالچیق

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�

پیش�ساخته

اجرای�پوشش�خرپا-
سقف�سوله

نماسازی

تزیینات�داخلی
کاغذ�دیواری

تزیینات�داخلی
�با�سازه�های�چوب

تولید�در�و�پارکت
و�کفپوش

دیوارپوش
و�سقف�کاذب

ایمنی�راه

طراحی�و�اجرای�سونا

88893105 پویا�رستاک�
55322271 بللکا�
44269440 تزئینات�روشن�
44351370 نماسازان�پارسه�

تزیینات�داخلی
با�پوشش�سلولزی

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�

پارتیشن

66158136 آسانسور�میالد�
22755536-7 آسانسور�کسری�صعود�

تعمیرات�آسانسور

09125376370 معماری�ایران�زمین�
22374677 فرانگر�
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�

دکوراسیون�و�معماری

فـقـط
�5هزار�تومان

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�

تولید�در�و�پارکت
و�کفپوش

سازمان�آگهی�ها
88553639

22051786 شرکت�آرجی�ایی�

نورپردازی�داخلی
�و�خارجی

فـقـط
�5هزار�تومان

44634785� شمیم�عدالت�کیمیا�
912237760 داد�خواهان�اعتدال�آریا��
�66745395 دور�اندیشان�
�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

حقوقی

مشاوره�حقوقی�
)خانواده(

09126111706� عدالت�و�انصاف�
77515199�� اندیشه�صلح�
26204714� آفتاب�عدالت�امین�
88492600 خانه�جهانی�وکال�
88752000 خانه�حقوق�آریا�
66961519 سفیر�عدل�و�عدالت�
88562596 �موسسه�پیشرو�
22878251 تدبیر�وصال�
88813177� الهه�عدالت�گستر�مهر�
88750206 رضوان�
44234611 عدالت�گستر�فرمانیه�
77514176 قانون�گستر�
66530819 تدبیر�گران��
88628760 راه�رویان�هامون�
88479139 اعتماد�
88873420 بهین�
44031955 عدالت�امین�

44634785 شمیم�عدالت�کیمیا��
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�

مشاوره�حقوقی�
)کیفری(

مشاوره�حقوقی)امالک(

جای�تبلیغ�شما

موسسه�مدافعان�کوشای�امین��88317245
66028601�� صبا��
�66745395 دور�اندیشان�
�66729171 عدل�فردوسی�
88287796 رضا�خوشیالن�
87132 یاسا�
88479139 اعتماد�
88873420 بهین�
09126111706 عدالت�و�انصاف�
66923046 هامون�
88986277 نوین�اندیشه�
88174279� دادپویان�عدالت�
66596238 دادآفرین�برتر��
8991790� دادگران�حامی�
22259326�� ثریای�عدالت�
44429172 ملک�پور�

مشاوره�حقوقی�
)گوناگون(

88935070�� مشاوران�امین�پایتخت�
88628776 ثبت�شتاب�
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�

ثبت�شرکت�ها

88935070�� مشاوران�امین�پایتخت�
88888635������ ثبت�هدف�
88971587������ ثبت�فاطمی�
888855960-7 ثبت�جام�جم�
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�

رتبه�بندی�شرکت�ها

88888822 ثبت�ونک�
42056 ثبت�مالصدرا�
88884114 ثبت�راگا�
42143 ثبت�فکر�برتر�
44960311 ثبت�آپادانا�
88518000 ثبت�یگانه�
88734873 ثبت�بزرگمهر�
886�28�776� ثبت�شتاب�
88671278 ثبت�آفریقا�
88562596 ثبت�پیشرو�
22920977 ثبت�شفق�

ثبت�عالئم�تجاری

88888635������ ثبت�هدف�
88971587������ ثبت�فاطمی�
888855960-7 ثبت�جام�جم�
88888822 ثبت�ونک�
42056 ثبت�مالصدرا�

ثبت�خارج�از�کشور

88888822 ثبت�ونک�
42056 ثبت�مالصدرا�
88884114 ثبت�راگا�
42143 ثبت�فکر�برتر�
44960311 ثبت�آپادانا�

اخذ�جواز�صنایع

موسسه مدافعان کوشای امین
قبول�کلیه�دعاوی

مشاوره�تخصصی�رایگان
88317245
09122356100

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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واحد فروش کارگر : خیابان کارگر شمالی، تقاطع فاطمی  تلفن:  56 56 42 66
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