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دریاچه پریشان

مدیـریت شـخصی

دریاچه فامور )پریش��ان( یکی از زیباترین 
و بزرگ ترین دریاچه های آب ش��یرین ایران 
و خاورمیانه است که در بخش جره و باالده 
شهرس��تان کازرون قرار گرفته اس��ت. این 
دریاچه به نام های مور، پریش��ان و فامور نیز 

شناخته شده است.

مجموعه بازار تهران در ضلع جنوبی خیابان 
15خرداد و حد فاصل ب��ا خیابان های مولوی، 
خیام و 17 شهریور، در بافت قدیمی و تاریخی 
شهر واقع شده و چون گذشته مهم ترین مرکز 
تجاری و بازرگانی است. بازار تهران همراه دیگر 
بناهای تاریخی محدوده خود مانند مسجد امام، 
مسجدجامع و… از مجموعه های مهم تاریخی 

و هنری شهر تهران محسوب می شود. 

بازار تهران

سفارش تلفنی: 88553639
ارسال یک روزه

نمای   کتاب

شرکت دانش بنیان به شرکتي گفته مي شود که از یک درصد تا 100 درصد سهام آن متعلق 
به یک دانشگاه یا واحد پژوهشي و یا از 51 تا 100 درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی 
دانش��گاه ها یا واحدهای پژوهش��ي  باشد. در صورتي که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد 
باشد شرکت دانش بنیان خصوصي است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتي است. 

اهداف 
1- ایجاد زمینه به کارگیري هرچه بیشتر توانایي هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و 

اعضای هیات علمی در جامعه 
2- تجاري سازي یافته هاي پژوهشي

3- ترغیب هیئت علمي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي براي فعالیت هاي بیشتر در رفع 
نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت علمي

4- افزایش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي
زمینه هاي فعالیت

1- انجام پژوهش هاي کاربردي و توسعه اي 
2- ارائه خدمات تخصصي و مشاورهاي )خدمات علمي،  تحقیقاتي و فني(

3- تولید محصوالت با فناوري نوین)توسعه فّناوري(
4- انجام خدمات نظارتي بر پروژه هاي پژوهشي،  اجرایي و مشاورهاي 

5- ارایه خدمات توسعه کارآفرینی
6- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار

7- ارایه خدمات توسعه محصول جدید  
8- ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار

9- تشخیص فرصت های کارآفرینی
10- انجام خدمات توسعه فناوری

11- انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها
12- برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی   

انواع شركت هاي دانش بنیان
شرکت هاي دانش بنیان به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 
شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند

شرکت هایی که دانشگاه ها نیز مالکیت دارند.
الف- در صورتي که س��هام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد،  شرکت دانش بنیان، شرکتي 
خصوصي اس��ت که باید تابع قانون تجارت باش��د و در اداره ثبت ش��رکت ها ثبت ش��ود. 
دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي مي توانند بر طبق قانون هیئت امناها پس از تصویب هیئت 
امناء در شرکت هاي خصوصي سهامدار باشند و در بند الف ماده 48 قانون برنامه چهارم نیز 
به دولت اجازه داده شده است که زمینه ساز و حامي تشکیل شرکت هاي غیردولتي توسعه 

فّناوري و شرکت هاي خدمات مهندسي باشد. 

ب- درصورتیکه سهام دانشگاه 50 درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان، شرکتي دولتي 
است. در بند الف ماده 154 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 51 قانون برنامه چهارم نیز 
تنفیذ شده است، دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي دولتي مصوب مي توانند پس از تصویب 

هیئت امنای شرکت دولتي تاسیس کنند مشروط به اینکه:
 خدمات این شرکت ها صرفاً  در محدوده تحقیقات و خدمات علمي و فني باشد و دانشگاه را 

از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نکند. 
 حداکثر 49 درصد سهام شرکت، مي تواند به اعضاي هیئت علمي، کارشناسان پژوهشي، 

تکنسین ها و کارکنان همان دانشگاه یا مرکز تحقیقاتي تعلق بگیرد. 
 اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکت هاي دانش بنیان دولتي و در هریک از دانشگاه ها 
یا مراکز تحقیقاتي به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به 

تصویب هیئت وزیران مي رسد. 
شرکت های دانشبنیان با مالکیت 100 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات 
پژوهش��ي مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري تابع قانون تجارت بوده و بر اس��اس 

قوانین مذکور و با حمایت دولت تشکیل می شوند.
چگونگي ایجاد شركتهاي دانش بنیان

دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي پس از تصویب امکان تاسیس شرکت هاي دانش بنیان در 
آیین نامه مالي و معامالتي خود در هیئت امنای مي توانند ش��روع به تش��کیل شرکت هاي 
دانش بنیان کنند. هر ش��رکت دانش بنیان به پیش��نهاد تعدادي از اعضای هیئت علمي و 
تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشي تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشي 
به اعضاء هیئت علمي پیشنهاد مي شود. دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي به صورتهاي زیر 

مي توانند در شرکت هاي دانش بنیان سهامدار باشند: 
1- به جهت اعتبار دانش��گاه یا واحد پژوهشي بخش��ي از سهام شرکت دانش بنیان به نام 

دانشگاه یا واحد پژوهشي مي شود. )حداقل 5 درصد(
2- به دلیل اس��تفاده از مورد یا موارد مش��خصي از یافته هاي پژوهش��ي دانشگاه با واحد 
پژوهشي در شرکت،  بخشي از سهام شرکت با توافق سهامداران )دانشگاه یا واحد پژوهشي 
و دیگر س��هامداران حقیقي یا حقوقي( به نام دانش��گاه یا واحد پژوهشي مي شود )در هر 
مورد اس��تفاده بنا بر ارزش موضوع استفاده ش��ده، سهام مربوطه مي تواند از یک درصد تا 

100 درصد باشد.( 
3- به علت سرمایه گذاري مستقیم دانشگاه بخشي از سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه 

است. )درصد متناسب با میزان سرمایه گذاري است.(
4- به جهت خدمات دیگري که دانشگاه به شرکت دانش بنیان ارائه مي دهد بخشي از سهام 

به نام دانشگاه مي شود )متناسب با میزان خدمات(
5- اگر ش��رکت دانش بنیان دولتي باشد بدون نیاز به ارائه هیچ خدماتي حداقل50 درصد 

سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشي است.

6- هر دانشگاه در سال نخست می تواند یک شرکت مادر تخصصی راه اندازی کند.
7- ایجاد این شرکت ها با همکاری شهرداری ها یا مشارکت دانشگاه های منطقه در اولویت 

می باشد.
تبصره1: شرکت دانش بنیان بصورت شرکتي و مستقل از تشکیالت دانشگاه اداره مي شود 
و دانشگاه به میزان سهامي که در شرکت دانش بنیان دارد در مدیریت آن تاثیرگذار است و 

در سود و ضرر آن شریک است. 
تبصره 2: س��ازمان هاي حقوقي )خصوصي یا دولتي( خارج از دانش��گاه متناسب با میزان 
سرمایه گذاري خود میتوانند سهامدار شرکت دانش بنیان باشند. )شکلگیري شرکت هاي 
دانش بنیان با مش��ارکت صنایع دولتي یا خصوصي و دس��تگاه ها و سازمانهاي اجرائي در 
موفقیت آنها تاثیر دارد.( در صورتی که بیش از 50 درصد س��هام اینگونه شرکت ها دولتی 

باشد باید به تصویب هیات وزیران برسد. 
تبصره 3: رییس و معاونین دانشگاه و واحد پژوهشي در زمان تصدي مسئولیت مي توانند 
سهامدار شرکت هاي دانش بنیان بشوند و لیکن هیات مدیره و مدیر عاملی اینگونه شرکت ها 

را تا زمان تصدی مسئولیت نمی توانند داشته باشند. 
تبصره 4: در شرکت هاي دانش بنیان خصوصي اعضای هیئت علمي دانشگاه ها و واحدهاي 
پژوهش��ي متناس��ب با میزان وقت گذاري و نوع فعالیت در شرکت )عالوه بر انجام وظایف 
دانش بنیان( یا متناسب با میزان مشارکت در مالکیت فکري موضوعي که در شرکت استفاده 
مي شود و یا متناسب با میزان سرمایه گذاري واقعي)نه اسمي( که در شرکت دارند، سهامدار 

مي شوند. 
تبصره 5: در شرکتهاي دانش بنیان خصوصي، افراد حقیقي داخل یا خارج از دانشگاه یا واحد 
پژوهشي )غیر از اعضاء هیئت علمي( مي توانند به دالیل خاص و یا شرایطي که دانشگاه یا 

واحد پژوهشي تعیین میکند، صاحب بخشي از سهام بشوند.  
تبصره 6: برای ایجاد شرکت های دانش بنیان که اعضای هیات علمی صد در صد مالکیت را دارند، 

نیازی به تصویب دانشگاه نیست و احراز عضویت علمی  متقاضیان تاسیس شرکت کافی است.
گردآورنده مطالب: فرزاد تحویلیان ، كارشناس ارشد حقوق عمومی

 021 88884114
 سامانه تخصصی ثبت شرکت ها و  عالئم تجاری

آیا می دانید شرکت دانش بنیان چیست؟
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دفتر ویژه گردشگری: 77213727

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.

دریاچه فامور )پریشان( یکی از زیباترین و بزرگ ترین 
دریاچه های آب ش��یرین ایران و خاورمیانه است که در 
بخش جره و باالده شهرستان کازرون قرار گرفته است. 
این دریاچه به نام های مور، پریشان و فامور نیز شناخته 
شده است. این دریاچه بین ۵۱ درجه و ۴۴دقیقه و ۵۱ 
درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی و ۲۹درجه و ۳۲ دقیقه 
و ۳۰ ثانیه عرض ش��مالی واقع شده است. مساحت آن 
۴۳۰۰ هکت��ار و ارتفاع آن از س��طح آب های آزاد ۸۲۰ 
متر اس��ت. حوزه آبریز آن ۲۶۶/۵ کیلومترمربع اس��ت 
و بیش��ترین مس��احت را در اردیبهش��ت ماه دارد. این 
دریاچه در کنوانسیون رامسر به عنوان تاالب بین المللی 
ثب��ت ش��ده و در تقس��یم بندی مناطق ج��زو منطقه 

حفاظت شده محسوب می شود. 
دور ت��ا دور این دریاچه را ک��وه احاطه کرده، فاصله 
دریاچه نس��بت به کوه از طرف ش��مال حدودا چهار تا 
پنج کیلومتر می باشد و از طرف جنوب حدودا ۵۰۰ متر 
اس��ت. در فاصله دریا تا کوه  )از طرف شمال( روستای 
مالکی )قالت نیلو دهپاگاه، هلک، پریش��ان(، روستای 
عرب فامور، روستای سی سخت و در قسمت شرق قلعه 

نارنج��ی، جروق و در جنوب قلعه نرگس زار و در غرب 
دریاچه روس��تای شهرنجان، زوالی و ایازآباد قرار دارند. 
این دریاچه از جمله اکوسیس��تم های پایداری است که 
در اثر عوامل تکتونیک به وجود آمده و میلیون ها س��ال 

است که شرایط خود را حفظ کرده  است. 
ای��ن دریاچه دارای چهار گونه ماهی بومی به نام های 
ماهی زردک، س��رخه، پرک و مار ماهی آب ش��یرین و 
همچنی��ن چندگونه ماهی واردات��ی نظیر ماهی کپور، 
فیتوفالک و آمورمی است که در سال ۱۳۶۸ به دریاچه 

وارده شده است.
 تنها کپور معمولی با شرایط تاالب سازش پیدا کرده 
و دوگونه دیگر مشکالت عدیده ای را در تاالب به وجود 

آورده اند. 
 این دریاچه بر اثر سوزاندن بخش بزرگی از نیزارهای 
اطرافش ب��ه علت عملیات راهس��ازی در معرض خطر 
اس��ت. در این آتش س��وزی ها هزاران قطعه الک پشت 
و پرن��ده مهاجر از بین رفته ان��د. همچنین بخش اعظم 
 ای��ن دریاچ��ه به علت خشکس��الی های اخیر خش��ک 

شده است. 

دریاچ��ه مهارل��و ح��دود ۱۸ کیلومت��ری جنوب 
ش��رقی ش��یراز در ارتف��اع ۱۵۶۰ متری از س��طح 
دریا قرار دارد و به واس��طه همجواری با کالنش��هر 
 ش��یراز، یک��ی از مناطق گردش��گری و تفرجگاهی 

محسوب می شود. 
این دریاچه به وسیله سه رودخانه خشک، حمزه و 
سروس��تان و همچنین روان آب های کوه های مجاور 
تغذیه می شود. این دریاچه ۲۸ کیلومتر طول و ۱۰ 
الی ۱۵ کیلومتر عرض دارد و به طورکلی مس��احت 
آن ۲۵7 کیلومترمربع اس��ت ک��ه به دریای آزاد راه 

ندارد.
 از آنج��ا ک��ه میزان تبخی��ر در دریاچ��ه مهارلو 
باالس��ت، بخش��ی از بس��تر آن را الی��ه ای از نمک 
می پوش��اند و فقط در بخش های شمالی و مرکزی 
آن با عمق بسیار کم و شوری زیاد، آب وجود دارد. 
یکی از پدیده ه��ای جالب این دریاچه وجود پدیده 

کشند قرمز است. 

کش��ندهای قرمز نوعی از جلبک ها هس��تند که 
نسبت به شوری مقاوم بوده و زمانی که شوری آب 

باال می رود، این جلبک ها رشد بیشتری می یابند.
 تکثیر بیش از حد این موجودات س��بب می شود 
که تراکم جلبک ها در سطح آب باال رفته و به صورت 
الی��ه ای قرار گیرند که مانع از تبادل هوا با آب و در 

نهایت کاهش اکسیژن می شود.
ای��ن موج��ودات  از  برخ��ی  ای��ن ش��رایط   در 
س��می، را تولی��د می کنند ک��ه ب��رای آبزیان یک 
خطر بالقوه به ش��مار م��ی رود و از ای��ن رو حیات 
 آبزی��ان و جان��وران مج��اور دریاچ��ه را ب��ه خطر

 می اندازد.
 مهم ترین جانوران��ی که در مجاورت این دریاچه 
زندگی می کنند، فالمینگ��و، مرغابی، تنجه، اردک 

سرسبز، آبچلیک، چوکا و آنقوت هستند. 
از دریاچه مهارلو برای تهیه نمک صنایع اس��تان 

فارس استفاده می شود. 

دریاچه پریشان

دریاچه مهارلو
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س��رعین شهری کوچک در 25 کیلومتری جنوب اردبیل است. این شهر 
به علت چشمه های آب گرم فراوان شهرت دارد و یکی از مناطق گردشگری 

در استان اردبیل است. 
شهر سرعین در 48/04 درجه طول شرقی و 38/09 درجه عرض شمالی 
با مس��احتی بی��ش از 1280000 مترمربع در 28 کیلومتری غرب ش��هر 

اردبیل قرار دارد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا 1650 متر است. 
جاذبه های شهر سرعین

آب گرم ها
س��رعین دارای ده ها چش��مه آب گرم معدنی اس��ت که از کوه س��بالن 

سرچشمه می گیرند. 
لیست برخی آب گرم های معروف سرعین 

گاومیش گلی
بش باجیالر

مجتمع آب درمانی سبالن

آب گرم ژنرال
آب گرم پهنلو

قهوه سویی
ساری سو

آب درمانی شفا
قره سو

ایرانیان )به زودی(
چشمه آب گرم داالر

پیست اسکی
پیست اسکی آلوارس س��بالن در 12 کیلومتری روستای آلوارس و 24 
کیلومتری س��رعین قرار گرفته است. پیس��ت اسکی آلوارس هشت ماه از 

سال به دلیل وجود برف قابل استفاده است. 
این پیس��ت برای باالرفتن اس��کی بازها مجهز به تله س��ی یژ اس��ت، این  
مجموعه  دارای جاده آس��فالت، یک مس��یر اسکی آموزش��ی، دو ایستگاه 

کالس های آموزشی، مهمانسرا و رستوران است. 

سرعین

بازار تهران

مجموعه بازار ته��ران در ضلع جنوبی خیابان 15خرداد 
و حد فاص��ل با خیابان های مولوی، خیام و 17 ش��هریور، 
در بافت قدیمی و تاریخی ش��هر واقع شده و چون گذشته 
مهم ترین مرکز تجاری و بازرگانی اس��ت. بازار تهران همراه 
دیگ��ر بناهای تاریخ��ی محدوده خود مانند مس��جد امام، 
مس��جدجامع و… از مجموعه های مهم تاریخی و هنری 

شهر تهران محسوب می شود. 
با توجه به مدارک و ش��واهد موجود بن��ای اولیه بازار به 
دوره شاه طهماسب صفوی و همزمان با ساخت برج و بارو 
و دروازه های ش��هر تهران در حدود سال های 930 – 948 

ه.ق تعلق دارد. 
ظاه��را چهار ب��ازار لباف ه��ا، کرجی دوزها، س��راج ها و 
نعل چی ها، قدیمی ترین بخش بازار تهران اس��ت. به نوشته 
صنیع الدوله، چهار س��وی بزرگ و کوچک ب��ازار در زمان 

فتحعلی ش��اه قاجار ساخته شد. در این زمان مجموعه بازار 
به طرف ش��مال غرب و غرب توسعه یافت، به طوری که به 
تدریج حد فاصل بین ارگ و مسجدجامع به بخش پررونق 
بازار تبدیل شد و معروف ترین و معتبرترین سراها و تیمچه ها 

در این محدوده فعال شدند. 
در دوره ناصرالدین شاه بر تعداد راسته ها و رسته های بازار 
افزوده شد و تعدادی سرا و تیمچه معتبر ساخته شد. مانند 
دیگر مجموعه بازار های تاریخی هر کدام از راسته ها، رسته ها، 
س��راها و تیمچه های بازار تهران به صنف و فعالیت خاصی 
اختصاص داشت. در این دوره بخش های اصلی عبارت بود از: 
بازار کفاشان، بازار فرش فروشان، بازار بین الحرمین )سلطانی 
جعفری(، بازار چهار سوق بزرگ، مسجد جامع، بازار چهار 
س��وق کوچک، بازار چهل تن )که از قدیم ترین بخش های 
بازار و مربوط به دوره فتحعلی ش��اه است(، بازار آهنگران، 

بازار مس��گران و بازار پاچنار. عالوه بر ای��ن در نقاط دور و 
نزدیک بازار بازارچه هایی س��اخته شد که محالت مختلف 
شهر را تغذیه می کند. از جمله بازارچه معیر و قوا م الدوله که 
به بازارچه دوقلو مشهور بودند. از بازار کربالیی عباس علی 
کمرگچی، بازارچه نایب السلطنه و… فقط نامی باقی مانده 
است. در خیابان ناصرخسرو نزدیک مجموعه اصلی بازار نیز 
بازارچه ها و تیمچه هایی وجود داشت که امروزه بقایای برخی 
از آنها مانند بازارچه مروی از دوره فتحعلی ش��اه و تیمچه 
صدر اعظم باقی اس��ت. رشد و گسترش و پیشرفت سریع 
تهران معماری س��نتی بازار را دچار آش��فتگی بسیار کرد. 
به طوری که بخش های زیادی از بازار نوسازی یا بازسازی شد 
و تناسب موجود میان بخش های مختلف آن از میان رفت. 

در ح��ال حاضر، بخش های قدیمی و جالب توجه بازار 
عبارتند از س��ر در بازار در سمت سبزه میدان، بازارامیر، 
چهار سوق بزرگ، تیمچه های حاجب الدوله، عالءالدوله، 
قیصریه و مهدیه و همچنی��ن بخش هایی از بازار که در 
ارتباط با مس��جد امام، مس��جد جامع و بناهای تاریخی 
دیگر قرار دارد. بنای اولیه سبزه میدان در سمت شمالی 
مجموع��ه بازار مربوط به اوایل دوره صفویه اس��ت اما در 
دوره قاجاریه و سال 1268 ه ق به دستور امیرکبیر حاج 
علی خان مقدم مراغه ای )حاجب الدوله( تغییرات عمده ای 
در وضع س��بزه میدان رخ داد. ای��ن میدان در دوره های 
مختلف یکی از مراکز مهم مذهبی، اجتماعی و سیاس��ی 

تهران بود و در آن انواع مراس��م مذهبی و سیاس��ی اجرا 
می شد. در ضلع جنوبی سبزه میدان سر در زیبایی وجود 
دارد که به راس��ته های مختلف بازار راه می یابد. این سر 
در در دهانه های اطراف که ب��ه مغازه ها اختصاص دارد، 

وسیع تر و پرکارتر است. 
بخش ه��ای قدیم بازار تهران با پوش��ش ط��اق و گنبد 
مس��قف شده و روش��نایی آنها از روزنه های تعبیه شده در 
گنبد های آجری آن تامین می شوند. اما بخش های صدمه 
دیده یا جدید بازار با مصالح جدید و موقتی پوشش یافته و 
فاقد معماری در خور توجه اس��ت. چهارسوق بزرگ که در 
بازاری به همین نام قرار گرفته فضای هش��ت ضلعی است 
که با گنبد مدور نس��بتا کوتاهی پوشش داده شده و سطح 
داخل آن دارای گچ کاری اس��ت. این بنا در سال 1222 ه.ق 
ساخته شده است. تیمچه حاجب الدوله در کنار مسجد امام 
ق��رار دارد و از با ارزش ترین بناهای بازار اس��ت که در دوره 
ناصرالدین شاه توسط حاج علی خان حاجب الدوله ساخته 
شده است. در دوره اخیر در فضای داخلی این بنا، مجموعه 
تجاری جدیدی ساخته اند که اصالت و صورت قدیمی بنا را 
دگرگون کرده است. از بناهای دیگر بازار تیمچه مهدیه در 
ابتدای بازار امیر  )کفاش��ان( است که دارای پوشش عظیم 

ضربی و یزدی بندی عالی است. 
آدرس: ته��ران – ضلع جنوبی خیاب��ان 15 خرداد و حد 

فاصل آن با خیابان های مولوی، خیام و 17 شهریور
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22566878 � آ-�لف�تور�
88960046 آالله�آسمان�آبی��
88607088 سام�الیت�
88664162-4 کوروش�کبیر�
86021428 ماهان�مهر�

88644644 سپنتاگشت�آریا�

مشهد

بلغارستان

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

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

گرجستان

داخلی

22566878 � آ-�لف�تور�
88644644 سپنتاگشت�آریا�
88960046-7 آالله�آسمان�آبی�
88501640 آناسیر�پارس�
88759284 سیران�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

22566878 � آ-�لف�تور�

شرق�آسیا

88644644 سپنتاگشت�آریا�
88506969� فانوس�
88759284 سیران�گشت�
66761218 آریوس�پرواز�
88501640 آنا�سیر�پارس�

تایلند

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

سریالنکا

88644644 سپنتاگشت�آریا�

روسیه

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

88644644 سپنتاگشت�آریا�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88172818������ راشاک�پرواز�������
�88733050��������� اوج�پرشین������
77621020 ایده�آل�پرواز�
88171015 سفرهای�نیکو�

بلیت�و�ویزای�چین

22566878 � آ-�لف�تور�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88984780��� ناخدای�سفر��
88760718������� پارادیس�سیر�����
�88733050���������� اوج�پرشین�����

88644644 سپنتاگشت�آریا�
88960046 آالله�آسمان�آبی�
88984780��� ناخدای�سفر��
88760718������� پارادیس�سیر�����
�88733050���������� اوج�پرشین�����

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

88960046 آالله�آسمان�آبی�
88517445��������� سما�سیر�پویا���
88172930 هرمس�توریست��
88536040 آبان�گشت�
66433100 کهکشان�
88694090 سفرنامه�اسرارآمیز�
88949244 آرزوی�سفر�پارسیان�
88896076 یوشیتا�گشت�
88934960 طایف�

ویزا

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

رزرو�هتل

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

بلیت�هواپیما

88644644 سپنتاگشت�آریا�

فروش�بلیت�قطار

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

88644644 سپنتاگشت�آریا�

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

بلیت�هواپیما�و�قطار

ضمیمه سه شنبه29 اردیبهشت 1394
شمــاره227
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کافه رستوران فست 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 دوران

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 س��ندباد ب��ا طراح��ی 
منحص��ر به ف��رد خود ک��ه همانند 
عرش��ه ی��ک کش��تی می مان��د در 
زی��ر س��اختمان هت��ل پارس��ا در 
خیابان طالقانی واقع ش��ده اس��ت. 
این کش��تی زیبا س��ابقه ای طوالنی 
داش��ته و قدم��ت آن به س��ال 59 
باز می گردد. رس��توران سندباد طی 
این م��دت تغییر چندان��ی نکرده و 
چیدمان جذاب خود را که توس��ط 
آقای عباس مهرپویا طراحی ش��ده، 

همچنان حفظ کرده است.
وقت��ی از پله ه��ای منته��ی ب��ه 
رس��توران پایین می روید، در پاگرد 
اول می توانید فضای رس��توران را از 
دریچه ای بر فراز تور ماهیگیری دانه 
درش��تی تماش��ا کنید، این منظره 
ذهنت��ان را به کیلومترها دورتر و به 
میان دریا می کش��اند؛ زمانی تصویر 
دری��ا در ذهنتان واضح تر می ش��ود 
که پس از طی بقی��ه ی پله ها، وارد 
سالن بزرگ رستوران سندباد شوید؛ 
سراسر این سالن از نمادهای دریایی 
و اسباب کشتی پوشیده شده است. 
وقتی به باال س��ر خود نگاه می کنید 
را  ماهیگی��ری  توره��ای  هم��ان 
می بینید که حباب های شیشه ای با 
نقش و نگارهای س��بز از آن آویخته 

ش��ده اند. چراغ فانوس��ی های سیاه 
کوچک��ی نیز در بی��ن فواصل توری 

و روی دیوارها به چشم می خورند.
ساالد بار وسوسه انگیز

ش��ب هنگام در رس��توران سندباد 
پیان��و نواخته می ش��ود. ای��ن نوای 
زنده ی موس��یقی در چنین محیطی 
بیش��تر انس��ان را به یاد کشتی های 
ب��زرگ اقیانوس پیما می ان��دازد. این 
پیانوی کنسرتی روی سکویی در ضلع 
شمالی رستوران واقع شده و منظره ی 

پشت آن را شیشه ی آبی رنگ بزرگی 
پوش��انده اس��ت که نق��وش نمادین 
جالب��ی از پرندگان و ماهی ها بر روی 
آن نقش بس��ته و آن را تا حدودی به 

اعماق دریا شبیه کرده است.
در وس��ط رس��توران، اطرف یکی 
از س��تون ها را که بیشتر شبیه دکل 
کش��تی می ماند، میز گ��ردی احاطه 
کرده و س��االد بار رس��توران سندباد 
بر روی آن قرار گرفته اس��ت؛ در این 
می��ان، حدود30 نوع س��االد مختلف 

و پی��ش غذاهای ایران��ی مانند دلمه، 
کوفت��ه ری��زه، کوکو س��بزی، کوکو 
سیب زمینی، کشک بادمجان و انواع 
سبزیجات دیده می ش��وند؛ به عالوه 
سوپ جو، هندوانه، خربزه و میوهای 
فصل در آن جای گرفته اند؛ همچنین 
این س��االد بار، دارای دسرهایی چون 

ژله و کرم کارامل نیز هست.
استیک در تابه ی داغ

خوردن غ��ذا در چنی��ن محیطی 
خالی از لطف نیس��ت، مخصوصا اگر 

عاش��ق کش��تی و دریانوردی باشید. 
من��وی ای��ن رس��توران ه��م مانند 
بخش ه��ای دیگ��ر آن در تم��ام این 
س��ال ها بدون تغییر باقی مانده است. 
با این وجود نگران قدیمی بودن غذاها 
نباشید، زیرا به گفته ی مدیر رستوران، 
سندباد اولین رستوران تهران بود که 
استیک در تابه ی داغ را به مشتریانش 
ارائه کرد؛ این استیک در ظرف چدنی 
س��رو می ش��ود که گرما را20دقیقه 
 )تقریبا تا پایان میل نمودن آن( حفظ 
می کن��د. س��س های اس��تیک نی��ز 
از اهمی��ت زی��ادی برای رس��توران 
برخ��وردار اس��ت و در هن��گام تهیه، 
ب��ه کیفیت و طع��م آن توجه زیادی 
می ش��ود تا پس از سال ها و با وجود 
رس��توران های مختلفی که اس��تیک 
س��رو می کنن��د، اس��تیک س��ندباد 

همچنان جزو بهترین ها باشد.
ای��ن  پر طرف��دار  غ��ذای  دیگ��ر 
رس��توران، ماهی ق��زل آالی کبابی 
اس��ت که بدون روغ��ن و درون فر 
پخت��ه می ش��ود. نکته مه��م دیگر 
در رس��توران س��ندباد این است که 
قیمت غذاها با احتس��اب اس��تفاده 
از اردور کامل محاسبه می شوند. به 
عبارت دیگر قیمت مجزا برای اردور 

دریافت نمی شود.

اطالعات تکمیلی 
رستوران سندباد

نام رستوران:

سندباد          
Sindbad
نوع رستوران: 

ایرانی-فرنگی      
Iranian-European

آدرس: 
طالقانی، بعد از ولیعصر، 
هتل پارسا، رستوران 

سندباد

66469211
ساعت کار: 

12-15 19:30-23:30
رزرو تلفنی: دارد

ظرفیت: 150 صندلی

متوسط قیمت با 
مخلفات برای هر نفر: 

40000 تومان به باال
پارکینگ: به راحتی

کارت خوان

موسیقی زنده

لذت صرف غذا روی عرشه کشتی سندباد

سه شنبه29 اردیبهشت 1394 ضمیمه 
شمــاره227
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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

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��

درباره�کتاب�:
�موضوع: مديريت 

پدیدآورنده:�نويسنده:رحيم فرضي پور 
ناشر: توفيق دانش 
زبان�کتاب:فارسي 

محل�نشر:تهران - تهران

 �معرفي�مختصر�کتاب:
بس��ياري ازمديران در مواجهه با تئوري ه��اي مديريت دچار ترديد 

مي شوند. ش��ايد مهم ترين دليل آنها غيركاربردي بودن اين مباحث 
باشد، در حالي كه مطالعة مباحث تئوريك باعث روشن شدن بيش تر 
مفاهيم و تس��لط افراد، روي ابزارهاي اصل��ي و روش هاي كاربردي 
مي ش��ود. تئوري ها و مفاهيم به خودي خود نمي توانند بدون فايده 
باش��ند، بلكه به دليل عدم اس��تفاده از مفاهيم و تئوري ها در دنياي 
واقع، ما از س��اخت آكادميك استباط درستي نداريم. هدف نگارنده 
از تاليف اين كتاب باال بردن آگاهي مديران در زمينة مديريت علمي 
مي باش��د. اين كتاب در پنج بخش با عنوان هاي زير اس��ت: اصول و 

مفاهيم؛ مكاتب مديريتي؛ خالقيت؛ تصميم گيري؛ و برنامه ريزي. 

تئوري هاي مدیریت »مباني«

ضمیمه سه شنبه29 اردیبهشت 1394
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در س��ال 1993، در یک بانک، یک کارمند 23 ساله به 
نام ترند درمیس��د، استخدام شد. از آنجایی که کارمند 
ت��ازه وارد، فردی تازه کار به ش��مار می آمد، هیچکس 
انتظ��ار عملک��رد چندان باالیی از او نداش��ت. عالوه بر 
آن بان��ک مورد نظر هم چندان بزرگ نبود و در س��ایه 
رقبای قوی خود، که صاحب اکثر قرار دادها با کس��ب 
و کارهای ب��زرگ بودند، در حال کار کردن بود. در آن 
زمان هنوز هم س��رویس های ایمیل اختراع نشده بود 
و حدود سه سال تا فعالسازی آنها فاصله وجود داشت. 
بنابراین، موقعیت های جغرافیایی هنوز نقش مهمی در 
موفقیت کسب و کارها ایفا می کرد و منطقه ای هم که 
این بانک در آن قرار گرفته بود، رونق چندانی نداشت. 
ب��ا این حال، باوجود این ن��کات منفی، بانک مورد نظر 
توانست به رشد س��ریعی در سهام خود برسد و این را 
مدیون یک عادت ساده ولی همیشگی کارمند تازه وارد 
خود بود. دو جعبه روی میز او قرار داشت، یکی از آنها 
با 120 کاغذ گیره دار پر ش��ده بود و دیگری خالی بود 
و عادت مورد نظر هم از همین جا شروع می شد و آن 
هم این بود، 120 تم��اس تلفنی در هر روز، یک کاغذ 

در هر لحظه.
در ط��ول 18 ماه، 5 میلی��ون دالر افزایش دارایی برای 
بانک بوجود آمد و ترند در س��ن 24 س��الگی درآمدی 
75 هزار دالری در س��ال داشت، و در طول چند سال، 
ش��رکت های دیگر برای اس��تخدام او با هم رقابت می 
کردند و نهایتاً با یک پیشنهاد 200 هزار دالر در ماه به 

سازمان دیگری منتقل شد. 
عاداتی که ماندگارند در برابر عاداتی که شکست 

می خورند
در پاس��خ به این س��وال که جزئیات این عادت موفق چه 
بوده، ترند به سادگی گفت: " من هر روز ساعت 8 شروع 
می کنم به تماس گرفتن، هرگز به رشد سهام و یا نتایج 
تحلیل ها نگاه نمی کنم، همینط��ور در کل روز، روزنامه 
هم نمی خوانم. اگر خبرها واقعاً مهم باشد، نهایتاً به نوعی 
مطلع خواهم شد. داستان ترند درسمید، شاهدی بر این 

واقعیت ساده اس��ت که: موفقیت همیشه نتیجه داشتن 
تعهد همیشگی به بنیادی ترین مسائل است. اکثر افراد به 
فکر خواندن کتاب های بیشتر، خوردن غذاهای سالمتر، و 
ورزش کردن هستند اما معموال موفق به انجام هیچکدام 
نمی شوند. بنظر می رسد که ما انگیزه کافی برای رسیدن 
ب��ه این اه��داف را نداریم، چون دائم��اً در حال به تاخیر 

انداختنشان هستیم.
تفاوت اصلی در کجاس��ت؟ چرا بعض��ی از عادات برای 
مدته��ای طوالنی باقی م��ی مانند ولی بقیه شکس��ت 
می خورن��د؟ چطور کاغ��ذ های گی��ره دارد ترند تا آن 

اندازه موف��ق بودند و چه چیزی می 
توان از آن آموخت؟

قدرت سرنخ های دیداری
ایده کاغذ های گی��ره دار موفق بود 
چرا که یک محرک دی��داری ایجاد 
می کند که از آن طریق افراد انگیزه 
بیش��تری برای پیگیری مستمر یک 
عادت پیدا می کنن��د. بنابراین، می 
ت��وان چند دلیل ارائ��ه داد که باعث 

می شوند سرنخ های دیداری در ایجاد عادتهای جدید 
موثر واقع شوند: 

یادآوری برای شروع یک رفتار
ما معم��والً درمورد تواناییمان در یادآوری ش��روع یک 
ع��ادت تازه ب��ه خودمان دروغ می گویی��م، مثال، بارها 
ای��ن جمله را با خود گفته ای��م که اینبار واقعاً خواندن 
کتاب های جدید را ش��روع خواهم کرد. چند روز بعد، 
انگیزه مان کمرنگ خواهد ش��د و کارهای روزمره تمام 
وقت ما را پر خواهند کرد. بنابراین، امید به اینکه ش��ما 
روزی کار م��ورد نظرتان را ش��روع م��ی کنید، حرکت 
مس��تقیم به سوی شکس��ت اس��ت، اما اگر در محیط 
فیزیکی اطرافتان نشانه هایی خاص وجود داشته باشد، 
ی��ادآوری عادت های مورد نظر راح��ت تر خواهد بود و 
شما را در مس��یر مورد نظر قرار خواهید گرفت. سرنخ 
های دیداری پیشرفت شما را در رفتار مورد نظر نشان 

می دهند
همه م��ی دانند ک��ه مداومت و پیوس��تگی یک عامل 
حیاتی موفقیت اس��ت، اما تعداد کم��ی از افراد میزان 
این عامل را در خودش��ان اندازه گیری می کنند. ولی 
در استراتژی کاغذ های گیره دار، هر فرد به راحتی می 
توان��د تنها با یک نگاه، به سنجش��ی از میزان مداومت 
خود دس��ت یابد و این یکی از محاسن اصلی این روش 
اس��ت که خود یک روش اندازه گیری میزان پیشرفت 

رفتار هم هست.
س�رنخ های دیداری روی انگی�زش اثری افزایش 

دارند
همانط��وری که ش��واهد دی��داری از 
پیش��رفت در کار افزای��ش م��ی یابد، 
بطور خ��ودکار انگیزه ش��ما هم برای 
ادام��ه کار افزای��ش می یاب��د. هرچه 
تعداد بیش��تری از کاغذهای گیره دار 
در جعبه دوم قرار می گیرد، شما هم 
برای پایان یافتن کار اشتیاق بیشتری 
پی��دا می کنید. در واقع این یک اصل 
اس��ت که افراد به کارهایی بیشتر اهمیت می دهند که 
ش��روع به انجام آن کرده اند و بخشی از آن انجام شده 
است، تا آن کارهایی که هنوز آغاز نشده است. به بیان 
دیگر، هر چه تعداد بیشتری از کاغذهای گیره دار را به 
جعبه دوم منتقل کنید، کامل کردن آن کار برای شما 

مهم تر خواهد شد.
3 نکت�ه ب�رای تهیه لیس�ت کاره�ای روزانه که 

پایبندی بیشتری ایجاد می کند
اول: از تهیه لیس��ت هایی که ش��بیه ی��ک اتاق به هم 
ریخته هس��تند، خودداری کنی��د و در عوض کارها را 
بر اساس اولویت لیست کنید و بر اساس آن اولویت ها 
انج��ام دهید. بنابرای��ن، اگر حتی بتوانی��د تنها نیمی 
از کاره��ای لیس��ت اولویت بندی ش��ده را انجام دید، 
می توانید مطمئن باش��ید ک��ه به کارهای مهم قبل از 
بقیه آنها رس��یدگی کرده اید. ام��ا چه اتفاقی می افتد 

اگ��ر نتوانید ب��ه تمام کارهای موجود در لیس��ت خود 
بپردازید؟ در مورد بعدی این مس��ئله بررسی می شود.

دوم: شما می توانید کارهای باقیمانده از لیست دیروز 
خ��ود را امروز انجام دهید، آن را به فرد دیگری محول 

کنید و یا از انجام آن منصرف شوید.
نکته اینجاس��ت که باید در هر روز یک یا دو کار انجام 
نش��ده را به فردا محول کنید، چون در غیر این صورت 
لیست روزهای آتی شما بسیار شلوغ خواهد شد. حالت 
بعدی این اس��ت که کار را به فردی دیگر محول کنید، 
و این زمانی اس��ت که ش��ما موفق نش��ده اید کارها را 
در زم��ان مق��رر انجام دهی��د و یا ب��ه روز بعد موکول 
کنی��د، بنابراین باید از بقیه کم��ک بگیرید. این قبیل 
کارها اغلب به اندازه کافی مهم هستند که حتما انجام 
ش��وند، اما می توانند توس��ط بقیه هم به انجام برسند. 
نهایتاً، اگر ش��ما نتوانس��تید از به تعوی��ق انداختن و یا 
به بقیه مح��ول کردن کارها نتیج��ه بگیرید، زمان آن 
اس��ت که کاًل از انجام آن مورد صرفنظر کنید.س�وم: 
لیست خود را کوتاه کنید. لیست های طوالنی خاصیت 
دافعه دارند. اگر در مورد کارهایی که باید انجام ش��ود، 
وس��واس بس��یاری به خرج دهید و همه جزئیات را در 
لیس��ت خود ثبت کنید، حتی بعد از اولویت بندی هم 
نمی توانید بگویید که دقیقاً از کجا باید ش��روع کنید. 
بنابراین، لیس��ت خود را به س��ه اولویت مهم تقس��یم 
کرده و بر اس��اس آن پیش بروید. انجام این کار دلیلی 
روانش��ناختی دارد و آن هم این است که اگر به عنوان 
مثال، موفق شوید که سه کار از لیست هفت کار موجود 
را انجام دهید، احساس نا امیدی و نارضایتی در شما به 
وجود خواهد آمد چون چهار مورد را بدون انجام دادن 
رها کرده اید، اما اگر لیس��تتان شامل سه مورد باشد و 
باز هم فقط س��ه م��ورد را در روز انجام دهید، از لحاظ 
روانی آرامش و ش��ادی بیشتری خواهید داشت، چراکه 

به کارهای مورد نظرتان رسیدگی کرده اید.
 تهیه شده توسط تیم علمی موسسه
آموزش عالی بهار

هر روز صبح من با 120 کاغذ 
گیره دار در یک جعبه شروع 
می کنم و با شماره هایی که 

روی هر یک از آنهاست تماس 
 می گیرم، تا وقتی که همه
 120 کاغذ به جعبه خالی 

منتقل شوند. 

نمای   مدیریت و آموزش

مدیـریت شـخصی
یک استراتژی ساده که کمک می کند به عادت های خوب روزانه پایبند باشیم
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وصیت عقد است یا ایقاع )بخش دوم(
2-  ثبوت ملكیت برای ش��خص ب��دون رضایت وی 
موجب ضرر اس��ت زیرا كه اوال  ای بس��ا توأم با امتنان 
است و ثانیا مال موصی به ممكن است مطلوب موصی 
له نبوده باش��د؛ دالیل فوق توس��ط علمای عامه ارائه 

شده است و به نظر قابل خدشه است زیرا: 
نخس��ت، آیه مزبور به مس��ائل ثواب و عقاب مربوط 
است و ربطی به موضوع مانحن فیه و امثال آن ندارد. 
دوم، »سعی« اشاره شده در آیه شریفه اختصاص به 
س��عیی ندارد كه از طریق قبول موصی له اعمال شود 
بلكه ممكن است علل و عواملی كه باعث اقدام موصی 
مبنی بر ایصاء نس��بت به موصی له شده معلول افعال 
و كردار او باش��د كه باز به س��عی موصی له برگش��ت 

نمی كند. 
س��وم، التزام به مضمون آیه در م��ا نحن فیه اثبات 
نمی كن��د ك��ه وصی��ت عقد اس��ت و قبول ج��زو آن 
محسوب می شود زیرا این مضمون با شرطیت و ایقاع 

بودن وصیت نیز سازش دارد. 
چهارم، موضوع ضرر كه به آن استناد شده در موارد 
زیادی به استناد فقه اسالمی منقوض است، مانند ارث 
یا وصیت برای حمل كه هیچ گاه مبتنی بر قبول وارث 
یا موصی له نیس��ت وانگهی مسائلی مانند امتنان كه 
از امور نادره اس��ت، نمی تواند منشأ احكام قرار گیرد، 
به ع��الوه همان گونه كه بیان ش��د این جهت نیز الزاما 
وصیت را در زم��ره عقود نخواهد برد تا قبول جزو آن 
باشد، بلكه با شرطیت نیز اشكال ضرر مرتفع می شود. 
3-  ایقاع بودن وصیت مس��تلزم ملكیت قهریه است 

كه در غیر مورد ارث باطل است
و ب��ه عبارت دیگ��ر، ادخال در مل��ك دیگری بدون 
اختیار و رضایت وی با اصل تس��لیط بر نفس منافات 
دارد و ب��ا این بیان قصد در اثبات عقد بودن وصیت را 

استنتاج كرده اند. 
مرحوم سید در عروه الوثقی پس از طرح دلیل فوق 
چنین پاس��خ داده است: …. »مدفوعه بانه المانع منه 
عقال و مقتضی عموم��ات الوصیه ذالك، مع ان الملك 

القهری موجود فی مثل الوقف.«
یعنی: دلیل مزبور مردود است زیرا: 

نخست، ملكیت قهریه از نظر عقلی مانعی ندارد. 
دوم، عمومات ادله وصیت چنین اقتضاء دارد. 

سوم ، ملكیت قهریه در مثل وقف نیز وجود دارد. 
نقد و بررسی: 

1-  بررس��ی های حاصله چنین نتیج��ه می دهد كه 
دلیلی مبنی بر اینكه وصیت از عقود محس��وب ش��ود 
وجود ندارد و ایقاع بودن آن بیش��تر منطبق با موازین 
اس��ت زیرا با مخدوش بودن ادله اقامه شده می گوییم 
ادله وصیت در كتاب و س��نت از نظ��ر اعتبار قبول و 
عدم آن اطالق دارند و به عبارت دیگر تمامی عمومات 
وارده عم��ل وصی��ت را به موصی نس��بت می دهند و 
تحق��ق آن را ب��ه هیچ وجه به ش��رط دیگری متوقف 

نساخته اند. 
به آیات زیر توجه كنید: 

من بعد وصیه یوصی بها اودین …. 
من بعد وصیه توصون بها اودین …. 

كت��ب علیكم اذا حضر احد كم الموت ان ترك خیرا 
الوصیه للوالدین و االقربین … 

در آی��ه اخیر پس از حرمت تبدیل وصیت یك مورد 
از آن استثنا شده است: 

... و م��ن خاف من موص جنفا )الی آخر آیه( یعنی: 
تنها در صورت وجود جنف )س��تم( وصیت نافذ است. 
بدیهی است كه اس��تثنا خود دلیل بر استحكام عموم 
اس��ت و به هیچ صورت نمی توان آن را به وجود قبول 

مقید ساخت. 
در نهای��ت آنچ��ه را می توان به خاطر اصل تس��لیط 
ملتزم ش��د این اس��ت كه بگوییم رد وصیت توس��ط 
موصی ل��ه مانع از وقوع وصیت اس��ت ی��ا باالتر قبول 
را ش��رط تحقق ایقاع مزبور بدانی��م ولی به هیچ وجه 
نمی توانی��م قبول را جزئ��ی از عمل وصی��ت بدانیم، 
درحالی ك��ه عمومات و اطالق��ات وارده عمل مزبور را 
مس��تقیما به موصی انتساب داده اند و به نظر می رسد 
مدلول اجماعی كه توس��ط بعضی فقیهان در مس��ئله 

اقامه شده است بیش از این مقدار نباشد.
اضافه بر آنچه ذكر ش��د، مسلم اس��ت كه نباید در 
عقود میان ایج��اب و قبول فاصله بیفتد و باید متوالیا 
انجام گیرد و نیز از مس��لمات است كه با مرگ طرف 
ایج��اب، محلی ب��رای قبول وج��ود نخواهد داش��ت 
در حالی كه در وصیت نه فاصله مضر اس��ت و نه مرگ 
موص��ی، بنابراین تحت هیچ عنوان نمی توان وصیت را 

عقد دانست. 
2-  مضاف��ا به اینكه از م��اده 827 قانون مدنی این 
موضوع استنتاج می ش��ود كه قبول را كاشف از حین 
فوت می دان��د نه ناقل زیرا كه تملك را معلق بر قبول 

كرده ولی زمان آن را پس از فوت قرار داده است. 
این نظر به مطابق مش��هور است و دلیل آن هم این 
اس��ت كه اگر قبول ناقل باش��د الزم می آید كه مدتی 
ملك ب��دون مالك باقی بماند، زی��را موصی با فوت از 
اهلیت مالكیت س��اقط می شود و نمی تواند مالك باشد 
و از طرفی وارث هم نمی تواند باش��د زیرا قرآن مجید 
فرموده اس��ت: من بعد وصیه یوصی بها اودین »یعنی 
ترك��ه میت پس از جدا ش��دن وصیت به وارث منتقل 
می ش��ود پس موصی به، به ورثه هم منتقل نمی شود و 
ش��خص دیگری هم كه مطرح نیس��ت، در حالی كه اگر 

قبول كاش��ف ملكیت از حین موت باشد در فاصله بین 
مرگ و قبول، مال بدون مالك نخواهد بود. 

با این نظریه افرادی مانند ش��یخ طوسی و ابن جنید 
و عالمه موافقند ولی گروه زیادی مخالف بوده و برای 

نظر خویش چنین استدالل آورده اند: 
قبول، اعم از اینكه جزء باش��د یا شرط به هر حال در 
حصول و تحق��ق ملكیت اعتبار دارد، بنابراین تا قبول 

انجام نگیرد ملكیت محقق نخواهد شد.«  
حال اگر قائل به ش��رطیت قبول ش��ویم و وصیت را 
ایقاع بدانیم استدالل گروه نخست را می توان پذیرفت 
ول��ی اگر قبول را جزء دانس��ته و وصی��ت را از عقود 
محس��وب كنیم نسبت به كاش��فیت آن از حین موت 
دچار مش��كل خواهیم ش��د زیرا چگونه قبول كه جزء 
عقد است می تواند ملكیت قبل از انجام خود را تثبیت 
كند؟ در حالی كه با نبودن قبول عقد انجام نشده است 
و شاید همین نكته نیز از مویدات نظر نسبت به ایقاع 
بودن وصیت باش��د و قی��اس مورد به اج��ازه در بیع 
فضولی قیاس مع الفارق اس��ت زی��را اجازه بی تردید از 

اجزای عقد نیست، بلكه از شرایط آن است. 
3-  ب��ا توجه به مراتب فوق به نظر می رس��د وصیت 
همان عملی اس��ت ك��ه مورد نظر و خواس��ت موصی 
ب��وده و اصوال عقد نیس��ت كه تحق��ق آن بر پایه دور 
كن )عمل بایع � عمل مش��تری( باشد، بلكه یك ركن 
بیشتر نداش��ته و همانا عملی است كه از اراده موصی 
ناش��ی می ش��ود، بنابراین باید بر ایقاع بودن آن صحه 
گ��ذارد و ه��ر چند مالك ش��دن موصی له نس��بت به 
موصی به نیازمند قبول باش��د ولی قبول وی نقشی در 
تحقق وصیت نداش��ته و مكم��ل عمل وصیت نخواهد 
ب��ود، بلكه عنصر قب��ول در ورود موصی به، به ملكیت 

موصی له موثر است. 

ضمیمه سه شنبه29 اردیبهشت 1394
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اركان عقد مضاربه
محمدعیسی تفرشی

جلیل قنواتی خلف آبادی
عق��د مضاربه یكی از عقود معین اس��ت ك��ه در قانون 
مدن��ی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص 
و بان��ام، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته اس��ت. پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی به دلیل دور بودن حكومت از فقه 
اس��المی، عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات 
اقتصادی و تجاری جامعه، در س��طح كالن، نقش چندانی 
ایفا نمی كرد، به ویژه باتوجه به اینكه نظام بانكداری قبل از 
حكومت جمهوری اسالمی، نظامی متناسب با ویژگی های 
نظ��ام اقتصادی حاكم و برمبنای نظام بانكداری ربوی بود 
و عقود اس��المی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی 
نداشت، اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام 
اعتباری، اهداف نظام بانكی معین شد و استقرار نظام پولی 
و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اس��المی 
ب��ه منظور تنظیم گردش صحیح پ��ول و اعتبار در جهت 
سالمت و رشد اقتصاد كشور، فعالیت برای تحقق اهداف و 
سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسالمی 
با به كارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیالت 
الزم به منظور گس��ترش تعاون عمومی و قرض الحس��نه 
آن ه��م از طری��ق جذب و جلب وج��وه آزاد و اندوخته ها 
و پس اندازها و س��پرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط 
و امكانات كار و س��رمایه گذاری به قصد اجرای بند 2 و 9 
اصل چهل و س��وم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
به عن��وان اهداف نظ��ام بانكی اعالم ش��د و بدین ترتیب، 
تخصی��ص منابع ك��ه در نظام بانكداری رب��وی مبتنی بر 
اعط��ای وام و اعطای اعتبار بود دگرگون ش��د و در نظام 
جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیالت 
اعطایی برپایه معامالت و عقود اسالمی داد و این گونه شد 
كه عقود اس��المی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته 

خود را در نظام اقتصادی كشور پیدا كرد. جایگاه قابل توجه 
ای��ن عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانكداری و 
اهمی��ت آنها در نظام حقوقی حاك��م اقتضا می كند كه از 
چشم انداز فقه و حقوق، زوایای مختلف این عقود اسالمی 
و قانونی را تحلیل كنیم. همان گونه كه در ماده546 قانون 
مدنی مقرر شده است: »مضاربه عقدی است كه به موجب 
آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینكه طرف دیگر 
با آن تجارت كرده و در س��ود آن شریك باشند«. در ماده 
36 آیین نامه فصل س��وم قانون عملی��ات بانكی بدون ربا 

)بهره(، مصوب سال 1362 هیات وزیران. 
در تعریف مضاربه آمده اس��ت: )مضاربه قراردادی اس��ت 
ك��ه به موجب آن یكی از طرفی��ن )مالك( عهده دار تامین 
سرمایه )نقدی( می ش��ود با قید اینكه طرف دیگر )عامل( 
با آن تجارت كرده و در س��ود حاصله شریك باشد(. به نظر 
می رس��د ذكر كلمه قرارداد در ماده 36 آیین نامه یاد شده 
به جای كلمه عق��د مذكور در ماده 546 قانون مدنی تاثیر 
درخور توجهی ندارد. از جمله ش��رایط درستی هر معامله، 
معین ب��ودن موضوع آن اس��ت )ماده190 قان��ون مدنی( 
موضوع مضاربه س��رمایه )وجه نقد( مالك وكار عامل است. 
سود نیز ممكن است به یك اعتبار، بخشی از موضوع مضاربه 

تلقی شود.
1.  اركان عقد مضاربه عبارت است از: 

الف. سرمایه ای كه مالك در اختیار عامل قرار می دهد 
ب. كاری كه عامل برای اداره س��رمایه و تجارت با آن به 

عهده می گیرد 
ج. سودی كه در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید 
عق��د مضاربه ویژگی های��ی دارد، از جمله اینكه عقدی 
است جایز كه بر اثر آن، شركتی بین مالك سرمایه و عامل 
ایجاد می ش��ود كه برخالف شركت های تجاری، شخصیت 
حقوقی ندارد. به عالوه، عقد مضاربه در نظام بانكداری، از 

جمله تسهیالت كوتاه مدت حداكثر یك ساله است. 
در ای��ن مقاله، فقط به بررس��ی و تحلی��ل دیدگاه فقه 
امامی��ه، فقه عامه و حقوق ایران درباره اركان عقد مضاربه 
می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه 
را به مجال دیگری وا می گذاریم. بدین ترتیب، مطالب این 
مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذیل بررسی می شود و 
در خالل آنها نظر مختار بیان می شود و سپس در مبحث 

پنجم، نتیجه گیری مباحث مذكور ارائه می شود: 
الف. سرمایه مضاربه

1-  نقد بودن سرمایه
2-  معین و معلوم بودن سرمایه

ب. كار عامل
ج. سود

د. شرط سود به نفع ثالث
ه. نتیجه گیری

سرمایه مضاربه
ب��ا مالحظه مق��ررات فقه��ی و قانونی درب��اره مضاربه 
می توان گفت یكی از اركان عقد مضاربه سرمایه است كه 
بای��د اوال وجه نقد باش��د و ثانیا معین و معلوم باش��د. در 
اینجا، ابتدا موضوع را در فقه امامیه و فقه عامه و سپس در 

حقوق ایران بررسی می كنیم. 
1-2-  نقد بودن سرمایه

1-1-2-  فقه امامیه 
در فقه امامیه، از جمله شرایط سرمایه مضاربه این است 
كه مانند درهم و دینار )طال و نقره مس��كوك( یا پول نقد 

رایج باشد. دالیل این امر به شرح ذیل است: 
ال��ف. عده ای از فقها گفته ان��د كه در این مورد اختالفی 
وج��ود ندارد و در تایید نظر خ��ود مدعی اجماع منقول و 

محصل شده اند.
ب. برخی فقهای امامیه در بیان دلیل نقد بودن سرمایه 

مضاربه گفته اند: »در صورتی كه سرمایه مضاربه، كاال باشد 
الزمه اش این اس��ت كه یا مالك تمام سود را دریافت كند 
یا بخشی از سرمایه را ببرد«؛ با این توضیح كه اگر سرمایه 
مالی مثلی باشد، سرمایه یا خود آن مال است یا قیمت آن 
كه در صورت اول، مض��ارب باید در پایان مضاربه و زمان 
محاس��به، عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن 

را در صورت تلف دهد. 
در این صورت اگر برای مثال، قیمت كاال در روز تسلیم 
آن به مضارب 10 میلیون ریال باش��د مش��كلی به وجود 
نمی آید اما اگر قیمت كاال باال رفته یا پایین آمده باش��د، 
عامل باید بعد از پایان مضاربه همان كاال را مس��ترد كند 
و در ص��ورت تلف، مث��ل آن را به قیمت باال رفته یا پایین 
آمده خریداری كند كه در صورت اول الزم می آید اصل و 
سود به مالك داده شود و در صورت دوم الزم می آید فقط 
بخشی از س��رمایه به مالك داده شود و مضارب در مابقی 
آن با مالك سرمایه شریك شود، حال آنكه سرمایه مضاربه 

از آن مالك است. 
ج. دلیل سوم برنقد بودن سرمایه مضاربه، روایات است. 
برخی فقیهان در سه دلیل مذكور تردید كرده و گفته اند: 
اجم��اع فقها در این مورد بر این اس��ت كه مضاربه با وجه 
نقد صحیح اس��ت، اما در این مورد كه مضاربه باغیر وجه 
نقد صحیح نیس��ت اجماعی وجود ندارد. به عالوه، اجماع 
مذكور محتمل اال س��تناد اس��ت و وج��ود روایات و دلیل 
عقلی، احتمال اس��تناد را تش��كیل می دهد. در پاس��خ به 
اس��تناد به روایات می توان گفت كه اس��تدالل مبتنی بر 
مفهوم لقب اس��ت و مفهوم لقب حجت نیس��ت. بنابراین، 
روایات مورد استناد نیز دلیل مناسبی بر نقد بودن سرمایه 
مضاربه نیس��ت، به عالوه، روایاتی وج��ود دارد كه در آنها 

كاال، سرمایه عقد مضاربه تلقی شده است.
ادامه دارد...

سه شنبه29 اردیبهشت 1394 ضمیمه 
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اصفهان – خبرنگار فرصت امروز - دكتر محسن پورسید آقایی مدیرعامل 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی، پروژه تولید ریل 
در ذوب آهن اصفهان را بسیار عظیم و افتخار آمیز دانست و گفت: یكي از دالیل 
اصلي توس��عه نیافتگي خط آهن در ایران،  عدم تولید ریل در كش��ور و نیاز به 
واردات این محصول است كه مشكل بسیار بزرگي براي توسعه كشور محسوب 
مي ش��ود. وي كه سه شنبه 22 اردیبهشت ماه به منظور بازدید از پروژه تولید 
ریل به همراه جمعي از مسئولین راه آهن جمهوري اسالمي ایران در ذوب آهن 
اصفهان حضور یافت، افزود: واردات ریل نه تنها مبالغ بسیاري ارز از كشور خارج 
مي سازد بلكه مسائل و مشكالت دیگري را نیز به همراه دارد اما تولید ریل در 
ذوب آهن كه باهمت فراوان و س��رمایه گذاري بس��یار صورت مي گیرد ، این 
چالش قدیمي كشور را برطرف مي سازد. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی 

ای��ران در دی��دار با مدیرعامل و تني چند از دیگر مس��ئولین ذوب آهن، انجام 
پروژه ریل طي 18 ماه )از زمان انعقاد قرارداد تا تولید ( را یك ركورد در اجراي 
پروژه هاي بزرگ دانست و تصریح كرد: راه آهن جمهوري اسالمي ایران با توجه 
به نیاز مبرم كش��ور به ریل داخلي، آمادگي الزم را براي هرگونه حمایت از این 
پروژه عظیم دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه باید طبق برنامه 
هر س��ال هزار كیلومتر خط ریل در كش��ور ایجاد كنیم، افزود: امیدوارم امسال 
بتوانیم از ریل ایراني اس��تفاده كنیم چرا كه بس��یاري از خطوط راه آهن ایران 
منتظر ریل هس��تند. بطوریكه حدود 600 تا 700 كیلومتر خط آهن در كشور 
ساخته شده كه به دلیل نبود این محصول استراتژیك، ریل گذاري نشده است. 
وي بازس��ازي خطوط راه آهن وتوسعه حمل و نقل ریلي كشور را تنها با تولید 
ریل در ذوب آهن امكان پذیر دانست و گفت: ذوب آهن با وجود مشكالت مالي، 

سرمایه گذاري قابل توجهي در پروژه 
تولید ریل انج��ام داده كه خیر آن به 
كل كشور مي رس��د. در واقع نه تنها 
خط راه آهن بلكه كلیه خطوط ریلي 
مانند مترو و ... نیازمند ریل هستند و 
ب��ا انجام این پروژه بزرگ، یك معضل 

اساسي براي توسعه كشور مرتفع مي شود. دكتر پورسید آقایی به میزان حمل 
ونقل ریلي مواد مورد نیاز ذوب آهن اشاره كرد و گفت: در سال گذشته با حمل 
ریلي 4 میلیون تن بار ذوب آهن اصفهان ،  عملكرد راه آهن جمهوري اسالمي 
ایران در این ش��ركت نس��بت به س��ال 92 بیش از 50 درصد رشد داشت كه 

بیشترین رشد در كل كشور بود. 

اه�واز – خبرنگار فرصت ام�روز - كلنگ بزرگترین 
تقاطع چند س��طحی جنوب غرب كشور با حضور آیت ا... 
موس��وی جزایری، استاندار خوزستان، ش��هردار و اعضای 
ش��ورای ش��هر اهواز، س��یاحی مع��اون عمرانی اس��تاندار 
خوزس��تان، افش��ین حی��دری مدیركل می��راث فرهنگی 
خوزس��تالن، كاظمی نژاد مدیركل شهر و شوراهای استان 
و مسئوالن استانی و ش��هری به زمین زده شد. در ابتدای 
این آیین ش��هردار اهواز گفت: پروژه عظیم و بزرگ احداث 
تقاطع غیر همس��طح میدان ش��هید بندر)چهارشیر( اهواز 
با همكاری سایر دس��تگاههای استان به خصوص سازمان 
میراث فرهنگی و معاونت عمرانی اس��تانداری خوزس��تان 
كلنگ زنی می ش��ود و خوش��بختانه در این مس��یر نگاه 

همه اعضای شورای ش��هر و فرمانداری به مسائل عمرانی 
 و توس��عه ش��هر اهواز نگاه��ی مثبت و قابل تقدیر اس��ت.
سید خلف موسوی افزود: یكی از دستگاه هایی كه بیشترین 
همكاری را در راستای اجرای این پروژه با ما داشت، میراث 
فرهنگی است، زیرا در این مسیر اثر مهمی به نام چهارشیر 
كه ثبت ملی اس��ت قرار دارد و در این پروژه قرار است این 
اثر به یك پارک موزه تبدیل ش��ود و با در نظر گرفتن این 
موضوع، موف��ق به اخذ مجوز از س��ازمان میراث فرهنگی 
برای اجرای این پروژه ش��دیم تا یكی از شاه راههای اصلی 
شهر اهواز را كه مركز خروج و ورود خودروها از مسیرهای 
ماهشهر،اندیمش��ك و شوش��تر اس��ت از ترافی��ك رهایی 
بخشیم.وی تصریح كرد: یكی از اولویتهای كاری شهرداری 

اهواز این است كه ببینند شهروندان از خدمت گزاران خود 
چه خواس��ته ای دارند و نس��بت به این خواسته یك كار و 
پروژه بزرگ و ماندگار انجام دهند و بدون ش��ك این پروژه 
یكی از نیازهای مردم برای كاهش و رفع ترافیك است كه 
ای��ن پروژه ای اثرگذار و ماندگار خواهد بود.ش��هردار اهواز 
در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به مشخصات 
فن��ی این پروژه گفت: پروژه ف��وق ، بزرگترین تقاطع غیر 
همس��طح جنوب ایران است كه 1/5 كیلومتر پل سازی با 
اعتب��اری بالغ بر 600 میلیارد ریال صورت می گیرد.وی از 
دیگر مش��خصات این پروژه را 4 سطحی بودن آن دانست 
و ادامه داد: در این مسیر دیگر چراغ قرمزی وجود نخواهد 
داش��ت. این پروژه در بخش اصلی پل از نوع بتن صندوقه 

ای پیش ساخته پس 
با ط��ول پل  تنی��ده 
سازی به میزان 500 
متر در بخش سازه ای 
پل ه��ای طبقات��ی از 

ن��وع بتنی دال مج��وف و با طول 1000 متر س��اخته می 
ش��ود، عرض پل 36/7 متر، عرض پ��ل های طبقاتی 9/3 
متر، اجرای كل لوپ سازی در تقاطع میدان شهید بندر با 
طول كلی 1/5 كیلومتر و با مس��احت 32هزار متر مربع و 
زمان اجرای عملیات ساخت لوپ 30 ماه پیش بینی شده 
است و تعداد 350 عدد شمع بتنی به قطر120 سانتی متر 

و به عمق متوسط 20 متر انجام می گیرد.

گ�رگان - خبرن�گار فرص�ت امروز - ب��ا حضور 
فرمان��ده نیروی انتظامی شهرس��تان كالل��ه مدیر امور 
آبفار شهرس��تان و عاملی��ن پیمانكاران آب��دار، كارگاه 

پیش��گیری از س��رقت به میزبانی مدیری��ت امور آبفار 
شهرس��تان كالله  برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
شركت آب و فاضالب روس��تایی استان گلستان كریم 

نارویی مدیر امور آبفار شهرستان كالله ضمن خوشامد 
گوی��ی به اعضای كارگروه در خصوص اهمیت برگزاری 
این جلس��ه س��خنانی ایراد كردند. وی ب��ا بیان  اینكه 

جرائ��م زنجی��ره وار به یكدیگر متصل می باش��ند  و از 
ارتكاب یك جرم ممكن است موجب جرائم دیگر شود 
بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و سرقت تاكید كرد. 

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران:

توليد ریل در ذوب آهن اصفهان،  موجب توسعه کشور مي شود

با همت شهرداری اهواز

کلنگ بزرگترین تقاطع چند سطحی جنوب غرب کشور در اهواز زده شد

برگزاری کارگروه پيشگيری از سرقت در مدیریت  امور آبفار شهرستان کالله

به گزارش خبرنگار روزنامه فرصت امروز از س��اری، نخستین همایش خیران 
مازندران��ی مقیم ته��ران در مركز همایش های صدا و س��یما برگزار ش��د. این 
همای��ش با حضور یك هزار و 400 مازندرانی مقیم تهران با همكاری آموزش و 
پرورش، استانداری مازندران، اداره كل نوسازی مدارس مازندران و مجمع خیران 
مدرسه س��از مازندران در حالی برگزار می شود كه حمیدرضا كفاش معاون وزیر 
آموزش و پرورش و ربیع فالح جلودار اس��تاندار مازندران، مرتضی رئیسی رئیس 
سازمان نوسازی مدارس كشور از جمله سخنرانان اصلی این مراسم بودند. هدف 
از برگ��زاری همایش خیران مازندرانی مقیم ته��ران بهره مندی از توانمندی ها، 
مهارت ها و تخصص های مدعوین به منظور هم افزایی و حل مس��ائل آموزشی و 
پرورش��ی بود. همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاه دستاوردها و عملكرد 
آم��وزش و پرورش، مهم تری��ن موفقیت ها و عملكردهای آم��وزش و پرورش و 
خی��ران ش��اخص مازندران، معرف��ی پروژه های عمرانی نیمه تمام مش��اركتی و 
دولتی مدرسه س��ازی و فضاهای آموزش��ی، آیین های بومی و س��نتی استان و 
دست  س��اخت های دانش آموزان مازندرانی به مع��رض دید حاضران در همایش 
ق��رار گفت. بیش از یك میلیون و 500 هزار مازندرانی مقیم تهران هس��تند كه 
تع��داد یك هزار و 400 مدعو به عنوان مس��ئول، نخبه و خی��ر به این همایش 
دعوت ش��دند. حمیدرضا كفاش معاون وزیر آموزش و پرورش در این همایش، 

اظهار كرد: در مازندران خیرانی هس��تند كه در عرصه تعلیم و تربیت به منافع 
ملی توجه دارند. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینكه همایش خیران 
مازندرانی های مقیم خارج از اس��تان ش��عار همدلی و همزبانی دولت و ملت را 
تحقق بخش��ید، افزود: رهبری آموزش و پرورش را جریانی س��رمایه ای معرفی 
كردند و تاكید داش��تند كه آموزش و پرورش دستگاه مصرفی نیست. كفاش با 
بیان اینكه سال گذشته بودجه اختصاصی آموزش و پرورش 112 درصد بیشتر 

از سایر دستگاه های اجرایی بوده است، تصریح كرد: یك هزار و 350میلیارد طرح 
خارج از مصوبه آموزش و پرورش در سال های اخیر در این دستگاه بی نظیر بود. 
وی با اش��اره به اینكه برای تحول و دگرگونی باید در شأن فرهنگیان برای شان 
جایگاه تعریف ش��ود، بیان كرد: كیفیت بخشی آموزش و پرورش بدون مشاركت 
مردم و خیران امكان پذیر نیست. این مسئول با تاكید براینكه مازندران در دوران 
دفاع مقدس نام آور بوده است و همچنان افراد فرهیخته و توانمند این مرز و بوم 
باید بتوانند برای زادگاه خود اثربخش باشند، افزود: برگزاری این همایش الگویی 
برای سایر استان ها است و رقابت منسجمی برای كیفیت بخشی آموزشی ایجاد 
می كند. معاون وزیر آموزش و پرورش ش��ورای آموزش و پرورش مازندران را از 
فعال ترین شوراها در سطح كشور دانست و یادآور شد: شناسایی مازندرانی های 
خارج از استان و كشور حركت خوبی برای توسعه منابع انسانی در كشور است. 
كفاش در پایان با اشاره به اینكه میزان كمك برای كار خیر اهمیت ندارد، گفت: 
برای ماندگاری كار خیر عرض عمل مهم اس��ت كه س��بب كیفیت بخشی نظام 

آموزشی در مازندران می شود. 

نخستین هامیش خیران مدرسه ساز مازندرانی مقیم تهران برگزار شد

سه شنبه29 اردیبهشت 1394 ضمیمه 
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88209817-8 موسسه�هوشیار�ممیز�
88674704 موسسه�آریا�روش�
44008802 بهینه��حساب�
88472508 خبره��مهر�
88647844 آریا�بصیر�اندیشه�

امور�مالیاتی

�88946512 خدمات�نوت�بوک،�پرینتر�
33312202 کاسپین�سیستم�تهران�
66400000 های�لپ�
66453559 رامسا�
88804224 راینا�

77616868 هدف�گستر�

88499300 نرم�افزار�شقایق�
88454565 حسابیار�

66566247� وب�پردازان�تهران��
26203752 نوین�پردازان�
88976477 فست�کلیک��
88853365 پویانه�
88311970 کیمیا�شبکه�نیکان�

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�
88538474� ساره�خودرو�

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

خودرو

بنز

کیا

بی�ام�و

ایران�خودرو�

مازراتی

پورشه

رنو

مزدا

هیوندای

آلفا�رومئو

جیلی

سایپا

لیفان

لکسوس

لپ�تاپ�و�تعمیرات
و��لوازم�جانبی

دوربین�دیجیتال

نرم�افزار

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

66122989 کمک�رایانه�
88805288 سپهررایانه�
66729053 تخت�جمشید�
22887691 سوفار�
88106948 رای�بین�

تجهیزات��کامپیوتر

88892191 سینا�صعود�یکتا�
88862189 اچ�پی�سنتر�
22004499 سون�
88823616 دوستان�رایانه�
88925013 آریا�پاسارگاد�

77616868 هدف�گستر�

پرینتر�و�خدمات�جانبی

ماشین�های�اداری

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

دوربین�مدار�بسته

22532282 چاپ�آزالیا�
88585041 دلگاه�هنر�
44633241-2 منیر�
88330934 میشار�
66342453 آدین�چرم�
66805245 آزاده�
88803924 کاربر�هنرمعاصر�
88911690 خانه�عمران�
84360 بادکنک�فانتزی�
88844603 دیدار�
66954889 تاش�رنگ�

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�

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

88785765 ایران�مشهود�
�88901496 موسسه�حسابرسی�دل�آرام�
66565290-1 همیار�حساب�
88209817-8 موسسه�هوشیار�ممیز�
88109418 موسسه�آبتین�روش�آریا�
88829761 موسسه�بیداران�
44008802 بهینه��حساب�
88472508 خبره��مهر�
88734707-8 موسسه�کوشش�

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�

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�

جای�تبلیغ�شما

بازسازی

لوازم�منزل

فضای�سبز

تابلوسـاز پارسـا
بهترین تابلوهای تبلیغاتی

تجاری،�اداری،�مسکونی

انواع�فلز�پالستیک،�چلنیوم،

تابلو�راهنما،تابلو�کامپوزیت

Tablosaz-�parsa.com

پارسا44261669

�خدمات�و�نصب
LPGو��CNG

تعمیراتCNG وLPG حسین
 شـهر قـدس
09189420665
09371191284

دفاع�مالیاتی�تنظیم�لوایح�مالیاتی

�عملکرد�و�ارزش�افزوده

تهیه�صورت�های�مالی

تلفن:�09382208016فرخی

ضمیمه سه شنبه29 اردیبهشت 1394
شمــاره227
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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�

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�

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

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

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

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

22936780 فروشگاه�آالچیق�

مبلمان�ویالیی
و�آالچیق

اجرای�پوشش�خرپا-
سقف�سوله

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�

66555047-48 صنعت�تاسیسات�

تعمیرات�آسانسور

تاسیسات

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

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�

66761496 طنین�عدالت�
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�

رتبه�بندی�شرکت�ها

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

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�

88890628 تهران�مارین�

اخذ�جواز�صنایع

�حمل�و�نقل
بین�الملل

موسسه مدافعان کوشای امین
قبول�کلیه�دعاوی

مشاوره�تخصصی�رایگان
88317245
09122356100

دفتر�ویژه�گردشگری:�77213727

�دفتر�مرکزی:88553639
تخفیفات�:�

�پرداخت�نقدی�آگهی�شامل�10درصد�تخفیف�خواهد�شد.���
�درج��15نوبت�آگهی�شامل�10درصد�تخفیف�می�باشد.
�درج�25نوبت�آگهی�شامل��20درصد�تخفیف�می�باشد.

دایرکتوری�کادری�نمای�امروز

50،000کادر پایه ) 2.6 × 1.5(

تخفیفات�:�
��پرداخت�فقط�به�صورت�نقدی�می�باشد.���

�درج��15نوبت�آگهی�شامل�10درصد�تخفیف�
می�باشد.

�درج�25نوبت�آگهی�شامل��20درصد�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.�

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

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

کلیه تعرفه ها به ریال می باشد

حمل�و�نقل

سه شنبه29 اردیبهشت 1394 ضمیمه 
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شعب فروش:

واحد فروش کارگر : خیابان کارگر شمالی، تقاطع فاطمی  تلفن:  56 56 42 66
واحد فروش مالصدرا: خیابان مالصدرا، بعد از تقاطع کردستان، پالک63، تلفن:88610004

واحد فروش سعادت آباد: سعادت آباد، نبش شمالی خیابان32، پالک5، تلفن:88585050

واحد فروش بهشتی: خیابان بهشتی، بین اندیشه و سهروردی[ نبش کوچه لیال، تلفن:88507171

واحد فروش فرجام: خیابان فرجام، بعد از باقری، تلفن:77700017

فروش ویژه انواع خودروهای سواری
www.azimkhodro.com

ساختمان مرکزی: خیابان مالصدرا، بعد از تقاطع کردستان، پالک63، 

فکس:42524501

اداره تحویل: جاده مخصوص تهران کرج، کیلومتر8

تعمیرگاه و خدمات پس از فروش/ نمایندگی سایپا5749:

فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا.. کاشانی، نرسیده به پمپ بنزین، پالک142

ضمیمه سه شنبه29 اردیبهشت 1394
شمــاره227
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