
پنجشنبه -17 اردیبهشت 1394 -18رجب 1436 - سـال اول- 16صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 218 Thu. 7 May  2015

w w w . f o r s a t n e t . i r

14

روستای س��وباتان جزو ییالق های لیسار است و در 30 کیلومتری 
شهرستان تالش قرار گرفته. سو در زبان ترکی به معنای آب و باتان هم 
به معنای فرورفتن است. چون بافت خاک در این منطقه طوری است 

که آب به راحتی در آن نفوذ می کند نام منطقه را سوباتان گذاشته اند. 
 ای��ن منطقه به دلی��ل آب و هوای مناس��ب و مناطق دیدنی و 
زیبایی که دارد مورد توجه بیش��تر گردش��گران است. روستایی با 
یک دره وس��یع که از چهار طرف توس��ط کوه های بلند محاصره 
ش��ده است. نزدیک غروب هم معموال هوای مه آلود میهمان مردم 
روستاست که باعث ش��ده گردشگران این منطقه را به عنوان آلپ 

ایران معرفی کنند. 
کریم رحمانی، مس��ئول حقوقی اداره محیط زیس��ت شهرستان 
تالش در این باره می گوید:  »زندگی در این روس��تا در شش ماهه 
اول سال جریان دارد و با آمدن فصل پاییز و شروع سرما، مردم به 
قش��الق می روند. در واقع فقط هشت خانوار هستند که همیشه در 
این روستا ساکن اند و بقیه بعد از سرد شدن هوا به ارتفاعات پایین تر 

می روند.«
 یکی از دیدنی های این روس��تا آبشار 50 متری ورازان است که 
آب آن همیشه و حتی در فصل تابستان هم بسیار سرد است. البته 
یک غار طبیعی هم در این روس��تا ایجادش��ده که مردم می گویند 
داخ��ل آن گنج می توان پیدا کرد. به همی��ن دلیل نام آن را  »غار 
گنج خانه« گذاش��ته اند اما رحمانی اعتقاد دارد که اینها ش��ایعاتی 
است که خود مردم درست کرده اند و تا االن هیچ گنجی از این غار 

بیرون نیامده است. 
 »ورودی غار به اندازه یک انس��ان است اما وقتی به پنج تا شش 
متری غار می رس��ید، مسیر هر لحظه تنگ تر می شود، به طوری که 
در ادامه راه باید چهار دست و پا تا انتهای غار را حرکت کنید. این 

غار بس��یار تاریک و نمور است، به همین دلیل تا االن کسی موفق 
نشده تا انتهای غار را طی کند. «

 یکی دیگر از جاذبه های روس��تا دره سقوط آزاد است. در یکی از 
مناطق سوباتان زمینی صاف و هموار وجود دارد که پشت آن یک 
دیوار 90 درجه به شکل طبیعی قرار گرفته است. فکر کنید در حال 
قدم زدن روی چمن های صاف و نرم روس��تا هستید که یک دفعه 

زیر پای تان خالی می شود. 
ارتفاع این دره حدود یک کیلومتر اس��ت و به همین دلیل به آن 
جهنم دره هم می گویند:  »در اواخر فصل بهار شقایق های وحشی 
در این منطقه می روید که به منطقه زیبایی خاصی می دهد و باعث 

دل انگیز و معطر شدن هوای روستا می شود.«
به گفته رحمانی در این روس��تا بازارچه س��نتی هم وجود دارد 
که ش��ما خیلی راحت می توانید کاالهای محلی مورد نیازتان را از 
آنجا خریداری کنید، از محصوالت دامداری و کش��اورزی گرفته تا 
صنایع دستی. در سوباتان خانه ها را با استفاده از چوب می ساختند 
اما چند سالی اس��ت که بافت خانه ها تغییر کرده و سنگ و بلوک 

جای چوب را گرفته اند. 
 جالب است بدانید که سوباتانی ها هنوز هم عروسی هایشان را به 
شکل سنتی اجرا می کنند، یعنی آقا داماد به خانه همسرش می رود 
و بعد از یک جشن ساده راهی خانه بخت می شوند. داماد دهنه اسب 
عروس خانم را می گیرد و به سمت خانه خودشان حرکت می کنند. 
مردم هم با دست زدن و نقاره زنی آنها را همراهی می کنند تا زندگی 
مشترکش��ان را شروع کنند.  اگر برای تعطیالت به این روستا بروید 
شاید شانس با شما یار باشد و بتوانید شاهد یکی از این عروسی های 
س��نتی و محلی ش��وید و کلی عکس ی��ادگاری از دیدنی های این 
مراسم و خود روستا بگیرید.             ادامه در صفحه2

جایی شبیه رویا

روستاهای شگفت انگیز برای مسافرت بهاری

گزارشی از رستوران نارنجستان

رستورانی مجلل با منظره ای با شکوه
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جایی شبیه رویا

مدادرنگی ها روی بومی 
از طبیعت

روستای سوباتان جزو ییالق های لیسار است و 
در 30 کیلومتری شهرستان تالش قرار گرفته. سو 
در زبان ترکی به معنای آب و باتان هم به معنای 
فرورفتن اس��ت. چون بافت خاک در این منطقه 
طوری است که آب به راحتی در آن نفوذ می کند 
نام منطقه را س��وباتان گذاش��ته اند.  این منطقه 
به دلیل آب و هوای مناس��ب و مناطق دیدنی و 
زیبایی که دارد مورد توجه بیشتر گردشگران است. 
روستایی با یک دره وسیع که از چهار طرف توسط 

کوه های بلند محاصره شده است. 

در روس��تای  »دره پ��رآب« ایالم، محلی 
وج��ود دارد ک��ه ب��ه آن  »تنگ��ه ارغوان« 
می گوین��د؛ جایی که در میان گردش��گران 
به عن��وان  »دره مدادرنگی« معروف ش��ده 
اس��ت. در ای��ن دره تا چش��م کار می کند، 

گل های ارغوان دیده می شوند. 

سفارش تلفنی: 88553639
ارسال یک روزه
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در این مطلب می خواهیم مسـافران را به بخشـی از شگفت انگیزترین روستاهای کشور ببریم. پس هر چه 
زودتر شال و کاله کنید و وقت را از دست ندهید. شما می توانید به روستایی بروید که هنوز مردمانش به همان 
سـبک و سیاق گذشـته زندگی می کنند و با وسایل ارتباطی امروزی آشنایی زیادی ندارند یا حتی می توانید 

روسـتایی را برای گردش انتخاب کنید که مردمانش هنـوز در خانه های صخره ای زندگی می کنند.  حتی اگر 
می خواهید به جایی خوش آب و هوا بروید ما روستای سیلوانا را به شما پیشنهاد می کنیم. روستایی که به گفته 
کارشناسان خالص ترین اکسیژن دنیا در آنجا وجود دارد. پس در این روستا تا می توانید نفس عمیق بکشید. 

نمای   کتاب
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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.

می گویند این روس��تا یک��ی از پاک ترین هواها را دارد، 
جایی که می توانید با همه وجودتان نفس عمیق بکشید و 

هوایی سالم را به ریه های خود هدیه کنید. 
از روس��تای س��یلوانا ح��رف می زنی��م. روس��تایی در 
30کیلومت��ری ش��هر ارومیه که میان دو دره واقع ش��ده 
اس��ت. در این روس��تا درختان گ��ردوی کوهی، درختان 
س��یب و درختان جنگلی زیادی چهره روس��تا را بیش از 
پیش زیبا کرده است.  بهروز خان محمدی، باستان شناس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری ارومیه 
از این روس��تا این طور برای مان می گوی��د:  »وجود انبوه 
این درختان و آب دره های س��یلوانا در پش��ت س��د شهر 
چای همه دس��ت به دست هم داده تا این روستا به عنوان 
یکی از مناطق جهان که دارای پاک ترین هواست، معرفی 

شود. « دره های سرسبز بنار و ملیان و چشمه های متعدد 
آب ش��یرین مانند چش��مه کانی تابر و چشمه چل آشان 
زیبایی خاصی را برای این روستا به ارمغان آورده  است. 
ای��ن باستان ش��ناس در ادام��ه می افزای��د:  »آبش��ار 
س��وله دوکل با ارتفاع 40 متر در این منطقه قرار دارد که 
به دیدنی های این روستا افزوده است. شما در این روستا 
به راحتی می توانید ش��اهد رویش انواع گیاهان صنعتی و 
دارویی مانند کتیرا، گل گاوزبان، ش��یرین بیان، پونه و... 
باشید. « به گفته خان محمدی، خانه های روستای سیلوانا 
معماری جالبی دارند و به ش��کل پلکانی ساخته شده اند: 
»در ای��ن خانه ها اهالی خانه های باالدس��تی می توانند از 
س��قف خانه های پایین دس��تی به عنوان حیاط اس��تفاده 

کنند. «

اینجا فقط نفس بکش

در روس��تای  »دره پ��رآب« ایالم، محل��ی وجود دارد 
که به آن  »تنگه ارغ��وان« می گویند. جایی که در میان 
گردشگران به عنوان  »دره مدادرنگی« معروف شده است. 
در این دره تا چش��م کار می کن��د، گل های ارغوان دیده 

می شوند. 
گل های��ی که برای رش��د به نور خورش��ید نیاز دارند و 
فروردین ماه بهترین زم��ان برای رویش این گل های زیبا 
و خوش آب و رنگ اس��ت.  »این تنگه در مس��یر ایالم به 
ش��یروان قرار دارد و طول آن به 10 متر می رسد. در این 
محدوده درخت های ارغوان زیادی رشد می کند که باعث 

زیبایی منطقه شده است. «
 محمد نوراللهی، مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی 
ای��الم در ادامه توضی��ح می دهد:  »درخت ه��ای ارغوان 
هنگام تابش مس��تقیم آفتاب، رنگ قرمز روش��ن به خود 

می گیرند اما بعد از نزدیک ش��دن به غروب خورش��ید و 
قرار گرفتن در س��ایه، رنگ شان به بنفش تبدیل می شود 
که این تبدیل رنگ ها زیبای��ی منطقه را دوچندان کرده 

است. «
در واق��ع ب��ه همین دلیل اس��ت که گردش��گران لقب 
دره مدادرنگ��ی را به ای��ن منطقه داده اند. ش��اید اگر در 
فروردی��ن ماه گذرتان به این دره بیفتد ش��اهد نقاش��ی 
طبیعت با جعبه ای از مدادرنگی روی بوم طبیعت باشید. 
جایی که رنگ ها در قالب درختان و طبیعت جلوه زیبایی 
را به نمایش گذاش��ته اند.  البته شما تنها در روستای دره 
پرآب نمی توانید ش��اهد زیبایی های طبیعت باش��ید چرا 
که روس��تاهای ش��گفت انگیز در کش��ورمان زیاد است و 
 نوش��تن درباره هر کدام از آنها شاید بیشتر از یک مجله 

فضا بخواهد.

این روستا در شهر بابک کرمان جا خوش کرده است. جایی 
در 40 کیلومتری ش��هر کرمان، روستایی که باستان شناسان 
معتقدند مردم آن را با دس��ت های خودش��ان و ابزارآالتی که 
در آن زمان در اختیار داش��تند روی صخره های کوه کنده اند 
ت��ا با آرامش کامل در آنجا زندگی کنند و از خطرات احتمالی 

دشمنان در امان بمانند. 
 آنها برای س��اختن خانه هایشان دور تا دور چند کوه به هم 
چسبیده را کنده اند. در داخل این کوه ها 400 اتاق وجود دارد 
ک��ه در زبان محلی به آن کیچه می گویند. ارتفاع این کیچه ها 
2 متر است و هر کدام از این کیچه ها 16 تا 20 متر مساحت 
دارند. بعد از رد ش��دن از یک راهروی باریک کیچه ها تقسیم 
می ش��وند. یک��ی از کیچه ها ب��رای انباری علوف��ه، یکی برای 
سکونت و یکی را هم برای داماد خانواده در نظر می گرفتند. 

میمند، روستایی در دل صخره ها

مدادرنگی ها روی بومی از طبیعت

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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دره هفت حوض میزبان کندوی عسل شوید
هفت حوض... این نام ش��ما 
را یاد چه چی��زی می اندازد؟  
یاد  بی شک  پایتخت نش��ین ها 
میدان معروفی در شرق تهران 
خواهند افتاد ام��ا برای اهالی 
گردش��گری هفت ح��وض نام 
پدیده های  زیباتری��ن  از  یکی 
طبیعی در شرق کشور است. 

وهم آل��ود  س��کوتی  در 
دارد  ادام��ه  همچن��ان  ک��ه 
هفت حوض اس��تان خراس��ان 
ب��اران  آب  ب��ا  طبیع��ت   را 
تراشیده است. هفت حوضچه 
طبیعی بکر در بس��تر یکی از 
سرش��اخه های رودخانه  طرق 
در بلندی ه��ای رو ب��ه جنوب 
بینالود شکل گرفته که چشم 
هر بیننده ای را خیره می کند. 
ه��ر حوضچ��ه به ان��دازه یک 
استخر اس��ت و آب از یکی به 

دیگری می ریزد. 
  »هف��ت حوض« منطقه ای 
است ش��امل صخره مانند ها و 
س��نگ های ص��اف و صیقلی، 
هف��ت حوضچه طبیع��ی زیبا 
و طبیعت��ی بک��ر و زیبا بعد از 
عبور از هفت حوضچه اس��ت. 
بعض��ی از هفت حوضچه هایی 
که در این منطق��ه در امتداد 
هم قرار دارن��د، به اندازه یک 
اس��تخر کوچک هس��تند. آب 
از حوضچ��ه اول ب��ه حوضچه 

بعدی و بع��دی می ریزد تا به 
حوضچه آخر برسد. 

در بستر یکی از سرشاخه های 
رودخان��ه طرق، م��واد آهکی 
ن��رم در میان س��نگ ها دچار 
و شکل های  شده اند  فرسایش 
ایجاد  را  دولین  ژئومورفولوژی 
کرده اند و در واق��ع از دیدگاه 
م��ردم ع��ادی ای��ن منطق��ه 
تنه��ا هف��ت ح��وض زیب��ا با 
چشم اندازی زیباتر ایجاد شده 
و در طی مسیر رودخانه است. 
هف��ت  از  عب��ور  از  بع��د   
ح��وض اصلی ک��ه در امتداد 
ه��م ق��رار گرفته ان��د، به تک 
می رس��ید.  بزرگ  حوض های 
بکر و دست نخورده بودن این 
منطق��ه، پرت��ردد و پر بازدید 
نبودن و س��کوت عجیبی که 
در آن حکمفرما است آرامش 
عجیبی به شما هدیه می کند؛ 
آب،  جری��ان  ص��دای  تنه��ا 

گوش ها را نوازش می دهد. 
اگ��ر قص��د س��فر ب��ه این 
منطق��ه را دارید بای��د بدانید 
بعد از رس��یدن به این میدان 
مجبوری��د خ��ودرو را پ��ارک 
کنی��د. ح��دود دو کیلومتر از 
مسیر را پیاده طی کنید تا به 
هفت حوض برس��ید. به دلیل 
وج��ود س��نگ های ص��اف و 
صیقل��ی باید جانب احتیاط را 

پس از ورود به منطقه در نظر 
داشت. 

پیش��نهاد  به گردش��گران   
می شود تا حد امکان و به علت 
منطق��ه  ب��ودن  کوهس��تانی 
بین طلوع ت��ا غروب آفتاب از 
محیط طبیع��ی و دلپذیر این 
م��کان بهره برده و وس��ایل و 
لوازم مناس��ب از قبیل کفش، 
لب��اس و... ب��ه همراه داش��ته 
باش��ند. ب��رای چ��ادرزدن در 
منطق��ه آذوق��ه هم��راه خود 
ببری��د، چ��ون در آن حوالی 
مغ��ازه یا س��وپر مارکتی پیدا 

نمی کنید. 
 مسئله دیگر صاف، صیقلی 
و مس��طح بودن بی��ش از حد 
اگ��ر  آنجاس��ت.  س��نگ های 
می خواهید از هر هفت  حوض 
به راحت��ی عبورکنی��د و لذت 
دی��دن طبیع��ت بی مانند آن 
را از دس��ت ندهید کفش های 
بتوانید  بپوش��ید ک��ه  راحتی 
راحت روی س��نگ ها حرکت 
ک��رده و از آنه��ا عب��ور کنید. 
در پای��ان دوربین عکاس��ی را 
فراموش نکنید و مراقب باشید 
بع��د از آنکه محی��ط را ترک 
می کنید، از خ��ود اثری باقی 
نگذاری��د. نه زباله، نه یادگاری 
و ن��ه آس��یبی ک��ه محیط را 

زشت و آلوده کند. 

اگر دوس��ت دارید بدانید زندگی 
در کندوهای عس��ل به چه ش��کل 
اس��ت باید به 50 کیلومتری تبریز 
بروید، به روس��تایی ک��ه از دور به 
ش��کل کله قن��د و کندوی عس��ل 
اس��ت. اهالی این روس��تا خانه های 
عل��م  صخره ه��ا  دل  در  را  خ��ود 
کرده اند. این روس��تا چیزی حدود 
500 ت��ا 600 کل��ه قن��دی قاب��ل 
س��کونت دارد که هر ک��دام از کله 
قندی ها سه تا پنج طبقه هستند. 

  »معم��وال طبق��ه همکف برای 
نگهداری حیوانات اس��تفاده ش��ده 
و به  نوعی آغل گوس��فندان است. 
طبق��ه دوم ت��ا چهارم هم بیش��تر 
کارک��رد مس��کونی دارد و اهالی از 
طبقه آخ��ر معموال به عنوان انباری 

استفاده می کنند. «
 اینها را تراب محمدی، مدیرکل 
گردش��گری  و  میراث فرهنگ��ی 
آذربایجان شرقی می گوید و در ادامه 
برای مان تعریف می کند:  »روستای 
کندوان بیش از ش��ش هزار س��ال 
باستان شناس��ان  و  دارد  قدم��ت 
کش��ف کرده اند که از هزار و 600 
سال قبل، مردم برای زندگی به این 
منطقه آمده اند و این روستا را روی 
صخره ها ب��ه وج��ود آورده اند. این 
تحقیقات نش��ان می دهد از همان 
سال، ساختن خانه های عمودی یا 
همان آپارتمان نشینی در بین مردم 

منطقه رایج شده است. «

به گفته محمدی هر کدام از این 
کله قندی ها ی��ک در جداگانه دارد 
ک��ه از طریق راهروهایی ش��یب دار 
به طبقات باالیی متصل می ش��وند. 
جال��ب اس��ت بدانید ای��ن خانه ها 
بس��یار مق��اوم هس��تند و در طول 
تابستان سرما و در زمستان گرمای 

محیط را حفظ می کنند. 
  »از آنجا که ضخامت سنگ های 
صخره ها زیاد اس��ت جابه جایی هوا 
خودبه خ��ود انجام می ش��ود و این 
خانه ه��ا نه خیلی گ��رم و نه خیلی 
سرد هس��تند. حتی مردم قسمتی 
از ای��ن کل��ه قندی ه��ا را به حمام 
عمومی تبدیل کرده اند و با استفاده 
از س��فالینه ها به جای لوله کشی و 
قرار دادن درهای هشتی این حمام 
را همیشه گرم نگه می دارند و از آن 

استفاده می کنند. «
 جال��ب اس��ت بدانید ک��ه مردم 
کن��دوان هنوز هم با همان ش��یوه 
سنتی زندگی می کنند و خبری از 
گاز، برق و آب لوله کش��ی شده در 
این روستا نیست.  »چون صخره ها 
از جنس آهک هس��تند، اس��تفاده 
از گاز طبیع��ی ممکن اس��ت باعث 
تخری��ب این خانه ها ش��ود و برای 
همین م��ردم همچنان با نفت، غذا 

درست می کنند و گرم می شوند. «
شغل مردم این منطقه دامپروری 
و کش��اورزی اس��ت و اهالی با هنر 
مع��رق کاری، منب��ت کاری و تولید 

ب��رای  کالغ��ه ای  روس��ری های 
خودشان درآمدزایی می کنند. 

ادعا می ش��ود که آب این روستا 
ب��رای کس��انی ک��ه س��نگ کلیه 
دارند خاصی��ت درمانی دارد و بعد 
از ی��ک هفته نوش��یدن از این آب، 
مشکل ش��ان برطرف می شود.  »در 
زمان های قدیم مردم به این روستا 
می آمدند و ب��رای خوردن آب این 
روس��تا صف های طوالنی تش��کیل 
می دادن��د تا بیماری ش��ان برطرف 
ش��ود. حتی بعضی از آنه��ا تا یک 

هفته در روستا می ماندند. «
 در دنیا سه روس��تای صخره ای 
وج��ود دارد ک��ه کن��دوان یکی از 
آنهاست. روستاهایی که در آمریکا 
و ترکیه ق��رار دارند به هتل تبدیل 
ش��ده اند و کندوان تنها جایی است 
که هنوز هم مردم در آن به ش��کل 
گذش��ته زندگی می کنن��د.   البته 
کندوانی ها هم بیکار ننشس��ته اند و 
قس��متی از ای��ن کله قندی ها را به 
هتل پنج س��تاره تبدی��ل کرده اند.  
»این هتل، 15 اتاق با همه امکانات 
دارد ت��ا وقتی گردش��گران به این 
روس��تا می آیند بتوانیم به خوبی از 

آنها پذیرایی کنیم. «
 پس اقامت در این هتل صخره ای 
را از دس��ت ندهید. به خصوص اگر 
از بیماری سنگ کلیه رنج می برید. 
ش��اید آب درمان��ی این روس��تا به 

بهبود بیماری تان کمکی کند. 

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

رس��توران  ب��ه  رس��یدن  ب��رای 
نارنجس��تان الزم اس��ت ب��ه آخرین 
طبق��ات برج س��رو واق��ع در میدان 
قیصر امین پور س��عادت آباد مراجعه 
کنی��د. طبق��ه ی یازدهم رس��توران 
فرنگی و طبقه ی دوازدهم، رستوران 
ایرانی و کافی ش��اپ ای��ن مجموعه 
را دربر می گیرد. برج س��رو با وجود 
اینک��ه بلندای��ی در ح��د ی��ک برج 
معمولی دارد، ام��ا چون ارتفاع کلی 
منطقه باالس��ت، طبق��ات آخر این 
ب��رج در امت��داد برج می��اد بوده و 
منظره فوق العاده ای را زیر پوش��ش 
خود دارد. وقت��ی در راهروی ورودی 
از مقابل کنسول، آینه و مجسمه های 
روی آن می گذری��د تا وارد آسانس��ور 
رس��توران ش��وید، نگهب��ان مودب��ی 
تعداد نفرات را از ش��ما می پرسد و به 
رس��توران اطاع می دهد تا وقتی که 
به طبقه  باالرس��یدید و کنسول، آینه 
و مجسمه ها را پشت سر گذاشتید، با 
استقبال مناس��بی رو به رو شوید. اگر 
مقصد ش��ما رس��توران فرنگی است، 
به همی��ن س��الن وارد ش��وید و اگر 
می خواهید غذای ایرانی میل کنید یا 
صرفا از کافی ش��اپ مجموعه استفاده 
کنید، می توانید از طریق آسانس��ور یا 
راه پله، از درون سالن طبقه  یازدهم به 

طبقه  باال بروید.

صدای موسیقی و نوای آب
رستوران فرنگی نارنجستان، بسیار 
زیبا و مجلل بوده و در عین کاسیک 
بودن، مدرن و ش��اد است. با ورود به 
این س��الن بر روی فرش قرمز  رنگی 
پای می گذارید که مستقیم به سمت 
پیانوی کنس��رتی خ��وش رنگی که 
روی س��کوی کنار پنجره قرار گرفته 
پیش می رود. در سمت چپ ورودی 
سالن، بخشی از آشپزخانه رستوران 

از میان شیشه تیره رنگ قوس داری 
دیده می شود.

این سالن زیبا، در سراسر سه ضلع 
ش��مال، جنوب و غ��رب پنجره های 
وس��یعی دارد که گس��تره ی زیبایی 
از مناظر ش��هر از درون ش��ان دیده 
می ش��ود؛ ضلع جنوبی رستوران که 
آن س��وی در ورودی ق��رار گرفت��ه 
VIP رس��توران را ش��امل می شود. 
از پنجره  جنوبی نارنجس��تان مناظر 

زیبای��ی از ش��هر که زیر پ��ای برج 
س��رو قرار دارند، دیده می ش��ود که 
برج میاد بخش��ی از ای��ن منظره  با 
ش��کوه اس��ت. ضلع ش��مالی منظره  
جالبی از بلوار و فضای باز را نش��ان 
می دهد که منظره  ساختمان هایی در 
افق، آن را کامل می کند. بخش��ی از 
پنجره های ضلع غربی، تحت اشغال 
آبنمای شیش��ه ای پشت پیانو و میز 
مدیریت هستند که آکواریوم، گل و 

گیاهان متنوع آن ناحیه بر جذابیت 
رس��توران افزوده اند. بهتر اس��ت از 
نشستن در کنار این پنجره ها صرف 
نظر نکنید تا صدای موسیقی و نوای 
آب را عمیق تر بش��نوید و هم زمان 
از منظره  رس��توران و شهر نیز لذت 

ببرید.
کیفیت ممتاز

رس��توران نارنجس��تان از سال 85 
فعالیت خ��ود را آغاز ک��رده و در این 
مدت کوتاه، نه تنها از اتحادیه رستوران 
داران ایران پنج س��تاره دریافت کرده، 
آر اس«  »ی��و  گواهینام��ه ی  بلک��ه 
انگلس��تان را ه��م ازآن خ��ود ک��رده 
است. نارنجستان همچنین دارای ایزو 
90001 ورژن 2008 و ای��زو 22000 
اس��ت که در کنت��رل کیفیت اهمیت 
زیادی دارند. این رستوران در همایشی 
که در س��ال 89 برگزار شد، لوح برتر 
)ماهی طایی( اتحادیه رستوران داران 

تهران را دریافت کرد. 
سالن طبقه  دوازدهم بسیار کوچک تر 
است، ولی سادگی و صمیمیت زیادی 
در آن به چش��م می خورد که نور زیاد 
آخرین طبقه و گل کاری بالکن غربی 
ب��ه آن دامن زده اس��ت. در این طبقه 
عاوه بر غذاهای متنوع ایرانی، منوی 
کامل کافی شاپ هم در اختیارتان قرار 

می گیرد.

اطالعات رستورانی مجلل با منظره ای با شکوه
تکمیلی رستوران 

نارنجستان

نام رستوران:

نارنجستان 
Narenjestan

نوع رستوران: 
ایرانی- فرنگی      
Iranian European

آدرس: 
سعادت آباد، بین میدان 
کاج و سرو، میدان قیصر 

امین پور، برج سرو، 
طبقه 11 

 22065353
ساعت کار: 

12-15:45 ,19-23
رزرو تلفنی: دارد

ظرفیت: 200 صندلی

متوسط قیمت با 
مخلفات برای هر نفر: 

50000 تومان به باال

پارکینگ: به راحتی

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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اصفهان – خبرنگار فرصت امروز -  با رش��د 21 
درصدي توليد فوالد خام گ��روه فوالد مبارکه اصفهان 
در سه ماهه اول سال 2015 ميالدي، توليد فوالد خام 
ايران 9.6 درصد رش��د يافت.به گ��زارش خبرنگار ما از 
اصفهان، گ��روه فوالد مبارکه ) ش��رکت فوالد مبارکه، 
فوالد س��ازي و نورد پيوس��ته س��با و فوالد هرمزگان( 
در س��ه ماه اول س��ال ميالدي 2015موفق شدند يک 
ميليون و 912 هزارتن فوالد خام توليد نمايند که اين 
ميزان توليد نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد 
رش��د را نش��ان مي دهد. در همين رابطه بنا بر گزارش 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران 
)ايمي��درو(، توليد فوالد خام ايران طی مدت ياد ش��ده 
به رقم 4 ميليون و 89 هزار تن رس��يد که در مقايس��ه 
با توليد مدت مش��ابه سال 2014 رشد 9.6 درصدی را 
نش��ان می دهد. اين درحالی است که در مدت يادشده 
توليد جهانی اي��ن فوالد با کاهش 1.8 درصدی مواجه 
گرديده اس��ت.بنا بر آمار اعالم شده ميزان توليد فوالد 
خام ايران در س��ه ماهه )ژانويه تا پايان مارس( 2014 
ميالدی 3 ميليون و 729 هزار تن به ثبت رسيده است. 
توليد جهانی فوالد در س��ه ماهه 2015 ميالدی از رقم 

400 ميليون تن گذش��ت که 1.8 درصد کمتر از توليد 
مدت مش��ابه در سال 2014 است.براساس اين گزارش 
طی س��ه ماهه 2015 ميالدی توليد فوالد شرکت های 
چينی افت 1.7 درصدی داشت درحالی که شرکت های 
هندی رش��د 9.4 درصدی را ثبت کردند. چين در اين 
مدت 200 ميليون ت��ن فوالد خام توليد کرد، درحالی 
که هندی ها 22.7 ميليون تن توليد داش��تند. ژاپن با 
توليد 26.7 و کره جنوبی با16.6 ميليون تن به ترتيب 
افت سه و 6.5 درصدی را در مقايسه با سه ماهه 2014 
داشتند. فوالد خام توليدی آمريکا نيز در سه ماهه سال 

ج��اری ميالدی ب��ه رقم 
19.9 ميليون تن رس��يد 
که کاهش 19.9 درصدی 
در مقايسه با سال 2014 
اس����ت  داش��ت.گفتني 
چهاردهمي���ن  اي����ران 
فوالدساز جهان محسوب 

 می ش��ود و قرار اس��ت ظرفيت توليد خ��ود را  از رقم 
 22 ميلي��ون تن فعلی در افق 1404 به 55 ميليون تن 

برساند.

زنج�ان – خبرنگار فرصت ام�روز - بهره برداری از  
طرح هايی که بيش از 60 درصد پيش��رفت فيزيکی دارند  
اولويت سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در 
س��ال جاری است . مهندس ناصر فغفوری رئيس سازمان 
صنع��ت ، معدن و تجارت اس��تان زنجان ب��ا بيان مطلب 
ب��اال افزود : در اين راس��تا تاکنون 213 پروژه در اس��تان  
شناس��ايی ش��ده  که مهم ترين آن ها ش��امل پتروشيمی 
زنجان، مجتمع صنايع غذايی کيلوس، مه ريس، سرجين 
بافت و فوال پيوس��ته س��هند  اس��ت  که به طور رسمی 
در خردادم��اه امس��ال با حضور مس��ووالن کش��وری به 
بهره برداری خواهد رس��يد. وی از فعاليت 33 هزار نفر در 

بخش صنعت اس��تان زنجان خبر دادو گفت : اين استان 
با مس��احت 22 هزار 164 کيلومترمربع و با جمعيت يک 
ميلي��ون و 366 هزار و 73 نفر به لحاظ وس��عت  در رده 
25    و  ب��ه لح��اظ جمعيتی  در رده 24 ق��رار دارد که 
از اي��ن جمعيت در ح��ال حاضر 33 ه��زار نفر در بخش 
صنع��ت، 1700 نف��ر در بخش مع��دن و 28 هزار نفر در 
بخش تجارت فعاليت دارند که شهرس��تان زنجان در اين 
ميان هم به لحاظ تعداد پروانه های صنعتی صادر ش��ده و 
هم به لحاظ س��رمايه گذاری جايگاه اول را در استان دارا 
اس��ت.فغفوری با بيان اينکه  س��ال گذشته برای اولين بار 
واردات کاالی مصرف��ی  در اس��تان  26 در ص��د کاهش 

يافت  افزود :  امس��ال نيز طب��ق اولويت های حوزه کاری 
90 واحد معدنی غيرفعال به مزايده گذاشته خواهد شد تا 
بتوانيم صنايع معدنی، زنجيره های توليد آهن، روی، مس، 
س��نگ های تزئينی و سيليس را در اس��تان کامل کنيم.

اين مقام مس��ئول به توس��عه حوزه صادرات اشاره کرد و 
گفت :به رغم تالش های ص��ورت گرفته در اين بخش در 
ش��ناخت پتانس��يل ها عملکرد ضعيفی داشته ايم که بايد 
تمهيدات بهتری در اين خصوص انديشيده شود که يکی 
از برنامه ه��ای مهم در اين زمينه ط��رح مميزی صادرات 
اس��ت. رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گفت :  در 
حوزه تجارت به دنبال ساماندهی اصنافی که  بدون مجوز 

در حال فعاليت  هستند  و در حوزه صنعت نيز برنامه های 
خوبی تدوين شده اس��ت، چرا که توسعه صنعتی استان 
محور توسعه در نظر گرفته شده است تا بتوانيم هم بحث 
اش��تغال و هم رونق اقتصادی را در اس��تان شاهد باشيم.

فغفوری يادآور ش��د: توسعه صنعتی استان بايد با رعايت 
اصول زيست محيطی در حد استانداردهای موجود کشور 
باش��د، چرا که ماهيت صنعت، آاليندگی است و اما چون 
ما در اج��رای ضوابط و نظارت ها مطلوب عمل نمی کنيم 
مانع از رونق صنعتی می ش��ويم که بايد تجديد نظری در 
اين خصوص صورت گيرد که بخش��ی از اين مشکالت به 

دليل کوتاهی مديران امر است .

ارومیه – خبرنگار فرصت امروز - به نقل از روابط 
عمومي ش��هرداري اروميه، ياس��ر اس��دپور با اشاره به 
خدمات الکترونيک ش��هروند، اظه��ار کرد: اين خدمات 
ش��امل درخواس��ت مالقات با ش��هرداراروميه، س��امانه 
پرداخ��ت الکتروني��ک عوارض کس��ب و پيش��ه، ثبت 
نام س��اماندهي وان��ت بار ها، س��امانه منقاصه و مزايده 
ش��هرداري اروميه،ص��دور مرخصي رانندگان تاکس��ي، 

سامانه جس��تجوي متوفيان آرمس��تان و سامانه صدور 
آرم ت��ردد اس��ت. وي با بي��ان اينکه از نيمه اول س��ال 
جاري پروانه هاي س��اختماني به ص��ورت الکترونيکي 
صادرمي ش��ود، بيان ک��رد: اکنون روند اجرايي ش��دن 
ص��دور پروان��ه س��اختماني الکتروني��ک از 80 درصد 
پيش��رفت فيزيکي برخوردار است. اس��د پور با اشاره به 
اج��راي فاز دوم آموزش ش��هروند الکترونيک در س��ال 

جاري، گفت: در س��ال جاري فاز دوم آموزش ش��هروند 
الکتروني��ک با ثبت نام از 100 ه��زار نفر در آذربايجان 
غرب��ي وارد فاز اجرايي خواهد ش��د. وي ب��ا بيان اينکه 
ثب��ت نام ها به ص��ورت الکترونيکي انج��ام مي پذيرد، 
افزد: درفازدوم اجراي آموزش شهروند الکترونيک سهم 
ارومي��ه از تعداد نفرات ثبت نام��ي 50 هزار نفر خواهد 
ب��ود. به گفته مدي��ر عامل فن آوري آم��ار و فن آوري 

اطالعات ش��هرداري اروميه دوره هاي آموزشي آموزش 
ش��هروند الکتروني��ک با توج��ه به اهمي��ت و ضرورت 
افزايش س��طح دانش شهروندان و ارتقاي سواد IT آنها 
در راس��تاي آموزش هاي شهروندي برگزار مي شود. وي 
با اشاره به فازاول آموزش شهروند الکترونيک نيز گفت: 
در فاز اول ثبت نام ش��هروند الکتروني��ک 40 هزار نفر 

ثبت نام کرده اند. 

گ�رگان– خبرن�گار فرصت امروز -  نشس��ت مدير 
امور عش��ايری اس��تان به همراه مديران عامل شرکت های 
تعاونی عشايری با رييس سازمان جهاد کشاورزی استان13 
ارديبهش��ت ماه  به منظور بررس��ی عملکرد سال 1393 و 
مش��کالت موجود عشاير اس��تان در محل دفتر کار رييس 

س��ازمان جهاد کش��اورزی گلس��تان برگزار ش��د. در اين 
نشس��ت دکتر مختار مهاجر با اش��اره به نامگذاری امسال 
ب��ه نام »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« از س��وی مقام 
معظم رهبری، اين نشست را فرصتی برای تجديد وحدت 
و همدلی ميان مس��والن و عش��اير منطقه دانست و اظهار 

اميدواری کرد: با همدلی، همفکری و وحدت بتوان مسائل 
و مش��کالت عشاير استان را حل کرد.رييس سازمان جهاد 
کشاورزی استان گفت: آنچه مسلم است اين که کشاورزی 
و دامداری س��نتی پاسخگوی مردم مناطق مرزی و عشاير 
استان نيس��ت و اين مناطق نياز به سرمايه گذاری، توسعه 

گردش��گری و اح��داث واحده��ای صنعت��ی ب��رای ايجاد 
فرصت های اش��تغال و منابع جديد درآم��دی برای مردم 
منطقه دارد. دکتر مهاجر افزود: واقعيت اين است که ديگر 
ب��ا مرتع نمی توانيم گوس��فند داری کنيم و بايد ش��رايط 

منطقه را به لحاظ کم آبی مديريت کنيم.

رشد 21 درصدی تولید فوالد خام گروه فوالد مبارکه اصفهان 

بهره برداری طرح های باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی اولویت سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 

مدیر عامل فن آوري آمار و فن آوري اطالعات شهرداري ارومیه

پروانه هاي ساختماني شهر ارومیه به صورت الکترونیک صادر مي شود

برگزاری نشست اتحادیه تعاونی های عشایری استان با رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان

  اهواز – خبرنگار فرصت امروز - مدير نگهداری و تعميرات شرکت ملی حفاری ايران از تعمير و بازسازی
 5 دستگاه گرداننده فوقانی در 6 ماهه دوم سال 93 توسط کارشناسان و متخصصان شرکت خبر داد .مهندس 
عبداله ويسی آرا مدير نگهداری و تعميرات از تعمير و راه اندازی 5 دستگاه سيستم گرداننده فوقانی خبر داد و 
گفت : در راستای افزايش راندمان کار و سرعت عمليات حفاری، راه اندازی 5 دستگاه تاپ درايو معيوب که از 
لحاظ تکنولوژی و دانش فنی بسيار پيچيده می باشند از طريق توانمندی درون سازمانی در دستور قرار گرفت 
که پس از تعميرات اساس��ی و رفع اش��کاالت فنی بر روی دستگاه های حفاری نصب و راه اندازی گرديدند .وی 
اف��زود : قطع��ات مورد نياز از منابع داخلی و خارجی تامين و بر روی گرداننده فوقانی )تاپ درايو( نصب که اين 
امر عالوه بر افزايش توان عملياتی و درآمدزايی ش��رکت، کاهش هزينه بيش از 50 درصدی را دربرداشته است 
.ويسی آرا يادآور شد : با بکارگيری پنج دستگاه تاپ درايو راه اندازی شده، تعداد اين دستگاه ها به 28 دستگاه 
افزايش يافت و برنامه ريزی ش��ده اس��ت تا با استفاده از توان داخلی و با همکاری پيمانکاران توانمند تعداد اين 

تجهيزات مزيتی و درآمدزا تا پايان 6  ماهه اول سال 94 به 40 دستگاه افزايش يابد. 

گرگان– خبرنگار فرصت امروز -  در حکمی از س��وی مهندس س��يد نظام الدين سجادی، رييس هيئت 
مديره و مدير عامل ش��رکت ش��هرکهای کشاورزی ايران، مهندس نعمت اهلل کفش��گيری به سمت مدير شعبه 
ش��رکت شهرک های کشاورزی استان گلستان منصوب ش��د.دکترمختار مهاجر رييس سازمان جهاد کشاورزی 
استان گلستان در مراسم معارفه مدير شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان گلستان اظهار داشت: وزارت 
جهادکش��اورزی در اين راس��تا از گذشته فعاليت خود را با تش��کيل مجتمع های کشاورزی در سطح کشور آغاز 
کرده و برای س��اماندهی هر چه بهتر اين مجتمع ها، برای نخس��تين بار شرکت شهرک های کشاورزی در کشور 
تشکيل شده است.وی افزود: شعبه های استانی اين شرکت شهرک ها در حال راه اندازی است که برای نخستين 

بار شرکت شهرک های کشاورزی در استان گلستان راه اندازی شد.

کرمانش�اه – خبرنگار فرصت امروز - معاون مخابرات منطقه غرب از راه اندازی مجدد مرکز تلفن اين منطقه 
خب��ر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت خط��وط لوله و مخابرات نفت ايران- منطق��ه غرب؛ مهندس علی اکبر 
حيدری مقدم در اين خصوص گفت: تنوع س��رويس دهی شبکه مخابرات منطقه غرب در ميان مناطق دوازده گانه 
و همچنين وس��عت سرويس دهی مخابراتی به ديگر شرکت ها حساسيت برقراری ارتباط مطمئن را در اين منطقه 
بيشتر می کند. لذا راه اندازی مجدد مرکز تلفن اين منطقه به منظور افزايش ضريب اطمينان و بهبود سرويس دهی 
در دس��تور کار قرار گرفت.وی افزود: در اين راس��تا طی عملياتی که پيش از اين انجام شده بود، گروهی از تهران به 
منطقه اعزام شدند.سپس تمام مراکز انتقال نفت خاموش و سپس مجددا برنامه ريزی و استارت شد.مهندس حيدری 
مقدم تصريح کرد: برای اينکه اطالعات عملياتی دچار نشود تعدادی خطوط FX مستقيم از تهران در اختيار شرکت 
های پااليش نفت کرمانش��اه، پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانش��اه و مراکز انتقال نفت شهيد قمری، پايطاق، 
برداسپی، کرمانشاه و تاسيسات انتهايی سنندج و کرمانشاه قرار گرفت که وقفه و خللی در روند عمليات انتقال مواد 
نفتی ايجاد نشود و يک مرکز تلفن موازی راه اندازی و در سرويس قرار گرفت تا حداقل زمان قطعی را داشته باشيم.

خرم آباد– خبرنگار فرصت امروز - فرمانده انتظامی خرم آباد  از اجرای طرح پاک سازی مناطق آلوده و 
جرم خيز خرم آباد از وجود خرده فروشان مواد مخدر خبر داد.حسين نجفی اظهار کرد: در پی اخبار و اطالعات 
واصل��ه مبنی بر اينکه برخی افراد س��ودجو، موادفروش و عرضه کننده قليان با اح��داث مغازه های متروکه در 
س��طح محله های خرم آب��اد اين مکان ها را ب��ه عنوان محل امنی ب��رای فروش مواد مخدر انتخ��اب کرده اند، 
پليس ه��ای تخصصی، کالنتری و پاس��گاه ها با اقت��دار کامل طرح ارتقای امنيت را در اي��ن محله ها به مرحله 
اجرا گذاش��تند.نجفی بيان داشت: س��اختمان ها و مغازه  های متروکه غيرمجاز محل فروش مواد مخدر تخريب 
و چهار خرده فروش مواد مخدر و چهار نفر مظنون و تحت تعقيب دس��تگير ش��دند و اين منطقه از وجود افراد 

موادفروش پاک سازی شد.

خودکفایی ملی حفاری در تعمیرات اساسی سامانه گرداننده فوقانی )تاپ درایو(

انتصاب اولین مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان گلستان 

راه اندازی مجدد مرکز تلفن منطقه غرب

اجرای طرح پاک سازی مناطق آلوده در خرم آباد

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�:
�چگونه�می�توانید�از�ایده�های�بزرگ�اطراف�خود�الهام�بگیرید؟

سرتاس��ر یک کار خالقانه بر پایه ی آن چیزی که قباًل درس��ت ش��ده، به وجود می آید. هر 
ایده ی جدید تنها ترکیب یا تلفیقی از یک یا چند ایده ی قبلی اس��ت. مهم نیس��ت که این 
ایده یا تکنیک چگونه به ذهن ما رس��یده، بلکه چگونگی اس��تفاده و به روز رسانی آن برای 
هدف مهم اس��ت. از این رو، آش��نایی با اس��تراتژی ها و تکنیک های خالقانه و درک بهتر و 
عمیق ت��ر مکانیزم و چگونگی عملکرد آن ها می تواند به گس��ترش فضاهای ذهنی و یافتن 
ایده ه��ای نو منجر ش��ود. کتاب مبان��ی خالقیت در تبلیغات کتابی مرج��ع برای ایده های 
درخش��ان و ناب، و اکسیری برای تفکر خالق است. در این کتاب با استراتژی های خالقانه 
دنیای تبلیغات آشنا می شوید و درک بهتری نسبت به مکانیزم آن ها پیدا می کنید. کتاب 
حاض��ر فاصل��ه ی بین ایده یابی تا هدف گذاری، پرورش و ارزیابی ایده ها و انتخاب آن ها را 
پوش��ش می دهد.اعضای گروه های تبلیغاتی، مدیران روابط عمومی، مدیران و کارشناسان 
ارش��د رشته های مدیریت و بازاریابی، و دیگر افراد عالقه مند به تبلیغات از مخاطبان اصلی 
این کتاب به شمار می آیند. به خاطر داشته باشید، برای خالقیت تنها یک راه وجود ندارد. 

هرکس به نوبه ی خود می تواند با توجه به هدف، از راه دیگری وارد شود.

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��

نویسنده: ماریو پریکن
مترجم: کامیار شیروانی مقدم

سال�چاپ: تابستان ۱۳۹۳
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

قطع: وزیری
تعداد�صفحات:�۲۶۰

مبانی خالقیت
در تبلیغات
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قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار 
داده است تا در معامالت خصوصا دادوستدهای تجاری نقش 
تسریع و تس��هیل کننده را ایفا کند. از این رو هر اقدام و عاملی 
که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد 

منع شده است.
از جمله این موارد صدور چک به صورت »سفید امضا« است. 
این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار می شود به 
دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتماال عدم تکمیل دیگر مندرجات 
و نیز فراهم بودن زمینه سوء استفاده بیشتر، نمی تواند منظور 
قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا به موجب ماده 13 اصالحی 
قانون صدور چک 1355،  صدور چک سفید امضا ممنوع اعالم 
شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات 
است. در این مقاله با توجه به اهمیت مسئله و ممنوعیت صدور 
این نوع چک و مج��ازات مربوط به آن و نیز ل��زوم ارائه تعریف 
و شناخت دقیق تر چک س��فید امضا و تمییز و تفکیک آن از 
چک های مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. 
ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بالمحل و سفید امضا، 
چک سفید امضا تعریف شده و س��پس ضمن بررسی ماهیت 

حقوقی آن،  نتیجه بحث نیز ذکر شده است. 
مقدمه

در قانون صدور چ��ک مصوب س��ال 1355 و قانون اصالح 
قانون مذکور مصوب س��ال 1372 از چک »س��فید امضا« نام 
برده شده اس��ت. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور 
چک سفید امضا همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط 
ممنوع و صادر کننده آن تحت ش��رایط قانونی قابل تعقیب و 
مجازات است. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور 
چک 1372 چک س��فید امضا کمتر مورد بحث و گفت وگوی 
حقوقدانان قرار گرفته است. هرچند برای معرفی و شناسایی این 
چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما به نظر می رسد برای 
شناخت بهتر و دقیق تر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری است. 
همچنین الزم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضا  

تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک ها 
و از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذی نفع 
مشخص شود. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار 
گرفته است و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون 
شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از 
این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی 
چک بالمحل و سفید امضا تعریفی از چک سفید امضا  ارائه شود 
و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در 

خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر شود. 

الف - سیر تطور قانونی چک بالمحل و سفید امضا
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 
تا 317 بیان شده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک 
بالمحل، سفید امضا وعده دار و... اشاره نشده، لیکن اول بار در 
قانون مجازات عمومی مصوب 1304/10/23، ماده 238 صدور 

چک بالمحل از مصادیق کالهبرداری شناخته شد. در تاریخ 
1312/5/8، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب 
قانونگذار رسیدکه به موجب بند اول آن »هر کس بدون داشتن 
محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی 
معادل عشر وجه چک محکوم می شود و اگر کمتر از مبلغ چک 
باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک 
اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 
200/000 ریال باشد«. همچنین به موجب بند )ب( ماده مذکور 
»هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد 
چک صادر کند یا پس از صادر کردن چک تمام یا قس��متی از 
وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحا از محال 
علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و به 
تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن 
کمتر باشد محکوم خواهد شد«. چنانکه مالحظه می شود این 
قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند )الف( 

ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند 
)ب( اشاره به سوء نیت صادر کننده کرده است. از این زمان صدور 
چک بدون محل یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا 
کرده است. در سال 1331 به موجب یک الیحه قانونی بعضی 
مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 
1337/12/16 الیحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 
ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با 
گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو 
شد. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 
ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از 
اینکه: اوال، جنبه عمومی جرم صدور چک بالمحل از بین رفت 
و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده 
چک بالمحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، گذش��ت شاکی 
در هر مرحله از مراحل دع��وی،  موجب موقوفی تعقیب متهم 
می شد. همچنین در صورتی که صادر کننده چک، حسن نیت 
خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون 
یاد ش��ده نیز از کارایی الزم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم 
پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید ص��دور چک در تاریخ 
1355/4/16 تصویب و جایگزین آن قانون شد. در قوانین مربوط 
به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضا 
دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیرالذکر، 
صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در 
صورتی که ثابت شود چک، سفید امضا داده شده است. 2- هر 
گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد 
)چک مشروط( 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک 
بابت تضمین معامله یا تعهدی است. )چک تضمینی( 4- هرگاه 
بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق 
شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 
5- در صورتی که ثابت ش��ود چک بدون تاریخ صادر ش��ده یا 
تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاری��خ مندرج در متن چک 
باشد. بدین ترتیب عنوان چک »سفید امضا« همراه با عناوین 

چک سفید امضا و ماهیت حقوقی آن)بخش اول(
نیازمندی های  مشاغل  ایران



9 www.forsatnet.ir پنجشنبه17 اردیبهشت 1394نمای حقوقی ضمیمه 
شمــاره 218

چک های مش��روط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده دار صراحتا 
مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب 
شد. فقدان جنبه  جزایی چک های موصوف، متاسفانه زمینه را 
برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفان فراهم کرد و سندی 
که می بایس��ت به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار 
گیرد و موجب اطمینان ذی نفع از وصول مبلغ ش��ود، وسیله 

کالهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. 
این بود که قانون مذک��ور در تاریخ 72/8/11 اصالح ش��د. 
مطابق ماده 5 قانون اصالحی مزبور صدور چک سفید امضا و 
نیز چک های تضمینی، تامین اعتبار،  وعده دار و مشروط ممنوع 
اعالم و مقرر شد در صورت عدم پرداخت هر یک از چک های 
نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به 
مجازات از 6 ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 100هزار تا 

10 میلیون ریال محکوم شود. 
ب - تعریف چک )سفید امضا(

 در م��ورد چک س��فید امضا تعاری��ف گوناگونی از س��وی 
نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره 
می شود: - چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را 
فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان 
که اراده می کند س��ایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک 
بدهد  - چک سفید امضا،  چکی است که فقط صاحب چک آن 
را امضا کرده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل کند و 
تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که 
مایل باشد آن را نوشته و به بانک محال علیه ارائه دهد. - چک 
سفید امضا چکی است که فاقد مبلغ است. - چک سفید امضا، 
چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب 
زمانی استفاده می ش��ود که دین به طور کامل و درست معین 
نیست و به ذی نفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل کند. با این حال، 
ذی نفع ممکن اس��ت مبلغ باالیی را با نوشتن مثال فالن دالر 
)مبلغ( روی چک، بر دیگری تحمیل کند  - چک سفید امضا 
چکی است امضا ش��ده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار 
وجهی که مایل به دریافت آن باش��د، داده شده است. - چک 
سفید امضا، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط 
دارای امضا بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در 
آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول 

مورد اس��تفاده قرار گیرد. با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از 
برخی مقررات قانونی استناد می شود، چنانچه بخواهیم تعریف 
دقیق تری از چک سفید امضا به دس��ت دهیم باید آن را چکی 
بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذی نفع 
آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین 
توجیه کرد: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون 
صدور چک و فرم های چاپی چک باید در ورقه آن درج ش��ود 
عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،  تعیین 
ذی نفع یا حامل،  مبلغ،  بانک محال علیه، شماره حساب جاری 
صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معموال 
نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها 
به درج شماره حساب جاری او اکتفا می شود. همچنین محل 
صدور نیز نوشته نمی ش��ود و چنین فرض می شود که محل 
صدور و محل پرداخت محل واحد است. نام بانک محال علیه نیز 
به وسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در 

قسمت باالی ورقه چک درج می شود. 
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی 
تاسیس و صدور س��ند و قبول تعهد او محسوب می شود سه 
شرط دیگر باقی می ماند که صورت های زیر در مورد آنها قابل 
تصور اس��ت: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها 
تاریخ صدور نوش��ته نشده باش��د، نمی توان آن را چک سفید 
امضا دانس��ت بلکه باید چک را بدون تاریخ به حس��اب آورد، 
همان گونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب 
سال 1355،  این نوع چک را از چک سفید امضا تفکیک کرده 
و در بند جداگانه ای ذکر کرده ب��ود. 2- اینکه مندرجات برگه 
چک کامل باش��د و تنها نام ذی نفع در آن قید نشده باشد. در 
این مورد هرچند بعضی معتقدند چنین چکی را باید س��فید 
امضا به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح به نظر نمی رسد و 
باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اوال، مطابق ماده 
312 قانون تجارت،  چک ممکن اس��ت در وجه شخص معین 
یا به حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل باشد. بنابراین 
زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها 
نام ذی نفع آن مشخص نباش��د. چون در وجه شخص معین 
یا به حواله کرد ش��خص معین محسوب نمی ش��ود می تواند 
عنوان »در وجه حامل« بر آن صادق باشد مگر اینکه ذی نفع از 

اختیاری که قانونا و عرفا به دست آورده است نام شخص معینی را 
به عنوان ذی نفع در آن قید نماید. ثانیا،  اداره حقوقی دادگستری 
طی نظریه ش��ماره 7/1797 مورخ 71/4/10 در پاسخ به این 
سوال که آیا در چک های که فقط نام خانوادگی ذی نفع در آن 
نوشته شده،  قابل پرداخت به آنها است یا خیر؟ و آیا چک های 
مزبور به صرف امضا در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و 
پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهارنظر کرده است: »اینکه 
صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی 
را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد 
بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده 
را قید کند و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک 
است مگر آنکه خالفش ثابت شود... «ثالثا، مطابق ماده 5 قانون 
متحدالش��کل ژنو، چک بدون ذکر نام ذی نفع، در وجه حامل 
تلقی می شود. 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها 
مبلغ در آن نوشته نشده باشد در این صورت است که باید چنین 
چکی را سفید امضا به حساب آورد. زیرا صرف نظر از آنکه عنوان 
قانونی دیگری بر آن قابل اطالق نیست،  مهم ترین موضوع سند 
که عبارت ا زمبلغ آن )دس��تور پرداخت مبلغی معین( است 
به گیرنده تفویض اختیار ش��ده که آن را مطابق توافق و رابطه 
حقوقی میان طرفین درج کند و این قدر مش��ترکی است که 
در همه تعریف ها وجود دارد. بنابراین اطالق عنوان سفید امضا 
به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر 
مبلغ سفید باش��د و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق 
قرارداد فیمابین در اختیار ذی نفع قرار داده باشد. البته ممکن 
است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر 
مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید 
امضا  محسوب می شود. زیرا ش��رط تحقق عنوان سفید امضا 
عدم درج مبلغ ذکر ش��د که در این صورت نیز چنین شرطی 
وجود دارد هرچند دیگر مندرجات )به جز امضای  صادر کننده( 
تکمیل نشده باشد. این چک را نمی توان بدون تاریخ یا در وجه 
حامل دانست زیرا هرچند تاریخ صدور و ذی نفع آن مشخص 
نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ یا در وجه حامل 
به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل 
باشد لیکن حس��ب مورد تاریخ صدور یا ذی نفع آن مشخص 
نشده باش��د حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از 

مهم ترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است 
که موجب تحقق عنوان سفید امضا در چک می شود. در واقع 
چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون 
تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضا تلقی کنیم. در 
هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضا  محسوب 
می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذی نفع در آن درج شده یا نشده 
باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد 
بود و همان گونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر 

درماده مذکور قابل تعقیب می باشد. 

ج - ماهیت حقوقی چک سفید امضا
مطابق ماده 310 قانون تجارت: »چک نوش��ته ای است که 
به موجب آن صادر کنن��ده وجوهی را که در ن��زد محال علیه 
دارد کال یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.« در مورد 
ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از س��وی 
حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: 
بعضی،  ماهیت حقوقی این سند را »وکالت در پرداخت« از سوی 
بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود 
قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حس��اب او به دارنده بپردازد. 
برخی دیگر این ماهیت را براساس عقد حواله، از آن جهت که 
در ماده 310 مذکور از کلمه »محال علیه« استفاده شده، توجیه 
می کنند. عده ای هم ماهیت حقوق��ی چک را تعهد یک طرفه 
به نفع شخص ثالث و »دستور پرداخت« می دانند و سرانجام 
دسته دیگری س��عی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به 
ماهیت حقوقی این سند دست یابند. واقع مطلب اینکه توجیه 
ماهیت حقوقی چک برمبنای نظرات ابراز شده )که نقد و بررسی 
آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد( بی اشکال و خالی از ایراد 
نیست. زیرا آنچه به طور خالصه می توان در این مورد بیان داشت 
این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچ یک از 
عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه کرد بلکه باید با توجه 
به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و 
از شرایط شکلی و ویژگی های خاصی تبعیت می کند و به لحاظ 
روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و 

روابط میان آنها و ظهرنویسان.
 ادامه دارد...

نیازمندی های  مشاغل  ایران



10www.forsatnet.irنمای حقوقی ضمیمه پنجشنبه17 اردیبهشت 1394
نیازمندی های  مشاغل  ایرانشمــاره 218



11 www.forsatnet.ir پنجشنبه17 اردیبهشت 1394نمای حقوقی ضمیمه 
شمــاره 218 نیازمندی های  مشاغل  ایران



12www.forsatnet.irنمای حقوقی ضمیمه پنجشنبه17 اردیبهشت 1394
نیازمندی های  مشاغل  ایرانشمــاره 218



13 www.forsatnet.ir پنجشنبه17 اردیبهشت 1394نمای   کتاب ضمیمه 
شمــاره 218

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�
88463719 �D-LINK
33994579 مترونت�
88929260 مبتکر�موج�سوم�
88104616 موج�گویای�پارس�
66760007 نت�رایان�

شبکه�و�خدمات

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�

89567 پالیز�افزار�
44031079 تبلو�سازی�کاوه�
44261669 پارسا�
66431829 پاراد�

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�
44008802 بهینه��حساب�
88472508 خبره��مهر�
88734707-8 موسسه�کوشش�
88804941 ارکان�سیستم�
88875186 آرمان�اندیش�آگاه�
88647844 آریا�بصیر�اندیشه�
88487714 موسسه�سیمرغ�

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�
25993 امالک�دا�
44436929 امالک�آفتاب�
44408863 امالک�سوره�
09126485282 امالک�کسری�
22414000 امالک�رویال�

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

فـقـط
�5هزار�تومان

سازمان�آگهی�ها
88553639

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