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تیتر ر کتاب

معرفی سرآب های
 استان مرکزی

صفح��ه نمای گردش��گری از این پس به 
معرفی جاذبه های گردش��گری هر اس��تان 
به ص��ورت متمرکز می پردازد، به این معنی 
که در چند ش��ماره، موقعیت، غذاها، آداب 
و رس��وم و جاذبه های یک استان را معرفی 
می کند. این کار را با معرفی اس��تان مرکزی 

آغاز می کنیم.

همه ی ما در زندگی اهدافی چون آغاز یک 
کس��ب و کار موفق، نوش��تن پرفروش یک 
کتاب پرفروش، تش��کیل یک خانواده گرم و 
صمیمی و یا برنده شدن در یک مسابقه  را 
داریم که میخواهیم ب��ه آنها جامه ی عمل 
بپوش��انیم و در راس��تای دس��تیابی به آنها 

تالش میکنیم.
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گزارشی از رستوران فلورانس

رستورانی دنج برای 
ایتالیایی پسند ها
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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.

 

نیازمندی های  مشاغل  ایران

 

صفحه نمای گردشگری از این پس به معرفی جاذبه های گردشگری هر استان به صورت متمرکز می پردازد، به این معنی که در چند شماره، موقعیت، غذاها، آداب 
و رسوم و جاذبه های یک استان را معرفی می کند. این کار را با معرفی استان مرکزی آغاز می کنیم. 

برگرفته از کتاب سیمای فرهنگ و طبیعت استان مرکزی

)انتشارات کریمخان زند(

معرفی سرآب ها و چشمه های استان مرکزی

سرآب سورانه
این س��رآب فصلی بوده از اواس��ط زمس��تان تا اواخر بهار بس��ته به میزان بارش س��الیانه جاری اس��ت. از  
آبدهی متوس��طی برخوردار اس��ت. در اطراف خود سرآب درخت موجود نیست ولی از حدود 200 متری آن 
قلمس��تان های متعددی وجود دارد. برای دسترس��ی به آن از شهر شازند جاده آس��فالته ای ما را به روستای 

سورانه می برد. سرآب در جهت جنوب غربی روستا و در فاصله 500 متری آن است. 

سرآب آسکان
این سرآب در دامنه کوه لجور و در مجاورت رودخانه قره چای قرار دارد.  در تمام فصول سال جاری است و ِدبی کمی  دارد.  به 
علت مجاورت با قلمستان های ا طراف قره چای از قدیم مکان مناسبی جهت گذرانیدن اوقات فراغت و روزهای تعطیل بوده است. 
برای رسیدن به آن در مجاورت روستای فر از جاده اصلی اراک - بروجرد خارج شده و جاده فرعی سمت راست را که به طرف 
روستای بصری می رود در پیش می گیریم تا به یک سه راهی می رسیم، راه سمت راست ما را به کنار سرآب هدایت می کند. 

سرآب بوالغ حک
این سرآب در نزدیکی حک و از پایه های سنگی رشته کوه مالگا یا راسوند سرچشمه می گیرد. هم اکنون در 
اطراف آن مرکز توریستی در حال احداث می باشد. آب آن در تمام سال جاری است و از سرچشمه های قره چای 
محس��وب می شود. به علت درجه س��ختی کمی که  دارد برای شرب مناسب است.  برای رسیدن به آن از شهر 
شازند وارد جاده روستایی ازنا - دنبه شده و ادامه راه به سرآب بوالغ و روستای حک می رسد. ادامه مجدد راه 

ما را به پل دوآب در تقاطع جاه اصلی اراک - بروجرد می رساند. 

سرآب عمارت
این س��رآب مهمترین سرآب موجود در قسمت جنوب غربی استان و از سرچشمه های اصلی رودخانه قره چای 
می باشد که در تمام طول سال جاری است.  آب آن به 7 قسمت تقسیم شده و اراضی کشاورزی منطقه را آبیاری 
می کند.  این سرآب در مجاورت روستای عمارت قرار دارد و اطراف آن باغات و درختان متعددی قرار دارد. برای 
بازدید از این س��رآب از ش��هر شازند به طرف روستای قدمگاه و از آنجا به طرف روستای عمارت حرکت می کنیم 
و یا از طریق جاده اراک - ازنا بعد از تقاطع غیر همسطح تازه احداث از جاده فرعی دست چپ به طرف روستای 

عمارت می رویم. 
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سرآب پنج علی )پنجه علی(
این س��رآب نیز جزو سرچش��مه های قره چای محس��وب می ش��ود. به علت نزدیکی به جاده اصلی اراک - 
بروجرد جزو تفرجگاه های منطقه محسوب می شود. بازده متوسطی دارد و در تمام طول سال جاری است. 
در اطراف آن باغات میوه و قلمستان مناسب برای اطراق وجود دارد. در نزدیکی آن هنرستان کشاورزی و 
درمانگاه ساخته شده است. برای بازدید از این سرآب از اراک به طرف روستای توره حرکت کرده نرسیده به 
توره از دور برگردان احداثی استفاده کرده و در جهت جنوب وارد جاده فرعی هنرستان کشاورزی می شویم. 

پس از دور زدن هنرستان به ابتدای سرآب می رسیم مدخل سرآب داخل محوطه هنرستان قرار دارد. 

سرآب انجدان
س��رآب یا چشمه انجدان در باالی روستای انجدان و در دامنه کوه سوراخ پلنگ انجدان قرار دارد. آب آن 

خنک و قابل شرب است. 
این آب پس از عبور از کوچه های روستا باغات و مزارع روستا را آبیاری می کند. 

برای دیدن آن پس از عبور از جاده اراک - خمین در س��ه راهی امان آباد- وارد فرعی س��مت چپ شده، از 
روس��تای امان آباد عبور کرده و ادامه جاده آس��فالته ما را به روستای انجدان می رساند. این روستا قرار است 

یکی از مراکز گردشگری در آینده باشد. 

سرآب عباس آباد
این سرآب در دامنه رشته کوه شهباز و در نزدیکی شهر شازند قرار دارد و از تفرجگاه های آن شهر محسوب 

می شود. در کنار آن پارکی به همین نام ساخته شده است. 
آبدهی متوسطی دارد. در تمام طول سال جاری است. 

برای رسیدن به آن از شهر شازند به طرف روستای عباس آباد و سورانه حرکت می کنیم. 
پارک و سرآب آن در مجاورت جاده قرار دارد. 

سرآب عنبرته
این سرآب در مجاورت روستای عنبرته از توابع شهرستان شازند و در دامنه کوه چال خاتون قرار دارد. 

آبدهی  کمی  دارد و  آب آن باغات روستا را مشروب می کند.  در تمام طول سال جاری است. برای رسیدن 
به آن وارد جاده اصلی اراک – ازنا شده نرسیده به گردنه قاقان جاده آسفالته فرعی سمت چپ جاده را که 
تابلو روس��تای عنبرته را دارد در پیش می گیریم تا به روس��تا برسیم.  سرآب در باالی روستا قرار دارد. فاقد 

درخت در اطراف خود است.  برای استراحت می توان از باغات مجاور  روستا استفاده کرد. 

سرآب چناس
این س��رآب در نزدیکی روس��تای چناس و در دامنه کوه چال خاتون قرار دارد. آب آن فصلی بوده و مدت 
زمان جاری بودنش به بارندگی فصل زمس��تان بس��تگی دارد.  معموالً تا نیمه بهار آب آن جاری است و ِدبی 
کمی دارد. در مجاورت آن چند قلمس��تان جهت اس��تراحت وجود دارد. برای رس��یدن به آن در ادامه جاده 
هفت  عمارت وارد روس��تای کرک ش��ده و از باالی روستا وارد جاده آسفالته چناس می شویم و پس از طی 2 

کیلومتر به روستای چناس می رسیم.  سرآب در باالی روستا و در مجاورت کوه قرار دارد. 



4www.forsatnet.ir ضمیمه شنبه16خرداد 1394
شمــاره240 نمای  گردشگری

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

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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کافه رستوران فست فودرستوران بین المللیرستوران ایرانی - سنتی

ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب  خیابان مهتاب
تلفن 88054638

بیسترو

بزرگراه کردستان تقاطع حکیم برج آ س پ واحد 
تجاری 47 تلفن: 88068107

لوناالنژ

شهرک امید مجتمع تجاری امیدپالک33
تلفن: 77076096

شومینه

 ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب مرکز
 خرید آفتاب تلفن: 88610570

شهرک غرب فالمک شمالی
تلفن:88580804-5 

تهیه غذای تک نام

آفتاب شاندیز

خیابان ولیعصر چهار راه پارک وی
تلفن: 22667761

شاطر عباس

ستارخان خسروی شمالی خیابان سازمان آب
تلفن: 44282412

سنتی سایمان

سلف سرویس 133
پیروزی بین خیابان دوم و سوم نیروی هوایی

تلفن : 77465657

ولیعصر نرسیده به تجریش باغ فردوس
تلفن: 22737517

شمشیری

دلیوری صبحانه در تهران
تلفن:22601889

نیمرو

سعادت آباد سرو غربی بعد از میدان امین پور 
خیابان صدف مجتمع هرمزان تلفن:22263734

کریستال

خیابان بهشتی نرسیده به سهروردی پالک 130
طبقه اول تلفن:88259396

النیا)ترکیه ای(

سعادت آباد بلواردریا نبش خیابان رامشه طبقه 
فوقانی بانک سامان تلفن88578830

کازیوه

جردن خیابان مهیار پالک 5
تلفن: 22036655

چیل

خیابان ولیعصر نرسیده به طالقانی کوچه رحیم زاده 
هتل جهان: تلفن: 66476855

ماهاراجه )هندی( 

خیابان  ولیعصر روبروی پارک ملت جنب بازار 
صفویه نبش کوچه آرامش تلفن:22036282 

مقدس اردبیلی بعد از میدان الف مرکز خرید 
پاالدیوم طبقه 3 تلفن: 

گاندی جنوبی مرکز خرید گاندی
تلفن:88882973

کاکتوس

الوانسی)دریایی(

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالک 90
تلفن:44448766

برگر  زغالی

 ونک پایین تر از جهان کودک مجموعه
رستوران های راه چوبی

گریل هوس

شهران بین فلکه اول و دوم روبروی بانک سپه 
تلفن: 44352435

د ل پ

جردن ناهید غربی پالک2
تلفن 22282727

آرد

خیابان  مطهری خیابان مهرداد پالک 12
تلفن:88848022

پارادیزو

ونک مالصدرا شیراز جنوبی برزیل غربی هتل تاویژ
طبقه5 تلفن:88614762

لوکا

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

ضلع شمال شرقی میدان المپیک
44749316

غذای سالم ماهنوش

نیازمندی های  مشاغل  ایران

وقتی رستورانی نامش »فلورانس« 
باش��د بدون هی��چ توضیحی متوجه 
خواهی��م ش��د ک��ه پ��ای غذاهای 
مخصوص ایتالیایی در میان اس��ت. 
مکان دنج��ی که این رس��توران در 
آن واقع ش��ده، شاید نخستین نکته 
مثبتش باشد. رستوران فلورانس در 
میانه کوچ��ه  ای دنج در خیابان ظفر 
قرار دارد و می ت��وان گفت اگر برای 
غذا خ��وردن به س��بک ایتالیایی به 
دنب��ال یک جای آرام و بدون س��ر و 
ص��دا می گردید، فلوران��س انتخاب 

مناسبی است.
فضای داخلی رستوران که با تلفیق 
رنگ چوب و قرمز دکوربندی ش��ده 
اس��ت، محیطی آرام و یکدست دارد. 
ضلع غربی این رس��توران سرتاس��ر 
شیشه اس��ت و به راحتی می توان از 
داخل، بیرون را به تماش��ا نشس��ت. 
دیواره��ا و س��قف ه��م هماهنگ��ی 
مناس��بی از نظر طرح و رنگ داشته 
و با فضای کلی رس��توران همخوان 
اس��ت. ق��دم زدن روی ف��رش قرمز 
بلن��دی که کف راهرو را پوش��انده و 
نشس��تن روی صندلی ه��ای راحت 
رس��توران و صرف غ��ذا، در مجموع 

احساس خوشایندی به همراه دارد.
پیتزا به انتخاب مشتری 

مثل هر رس��توران ایتالیایی دیگر 

فلوران��س ه��م همان گون��ه ک��ه از 
متنوعی  پیتزاهای  پیداس��ت  نامش 
در من��وی خ��ود دارد. 9 ن��وع پیتزا 
در منوی رس��توران وج��ود دارد که 
از پرطرفدارتری��ن آنه��ا می توان به 
مخص��وص فلوران��س، میگ��و، چهار 
فصل، روس��تیکا و پیت��زا به انتخاب 
مش��تری نام برد. س��طح قیمت این 
پیتزاها نیز در مقایسه با رستوران های 

مشابه مناسب تر است.
اس��تیک ها و غذاهای دریایی هم 

در این رس��توران مش��تریان خاص 
خودش را دارد. البس��تر، جوجه فیله 
مینیاتوری و اسکالپ های مرغ در این 
بخش از منوی رستوران وجود داشته 
و در دس��ترس مش��تری هستند. اما 
آنچ��ه بیش از هر غ��ذای دیگری به 
عنوان مشخصه رس��توران فلورانس 
به نظر می رس��د، پاستاها و غذاهای 
پرس��ی ایتالیایی است. در این بخش 
مش��تریان انتخاب های زیادی دارند. 
از فتوچینی گوشت و راویولی گرفته 

تا پاس��تا و اس��پاگتی های مختلف و 
کوردن بلو، الزانیا و بادنجان پارمژان 
که ب��ه هم��راه پاس��تای مخصوص 
پنه س��رو می شود. س��ه نوع ساالد با 
نام های سزار، کاهو با سرکه بالزامیک 
و  م��رغ بخش��ی از پی��ش غذاهای 
رس��توران فلورانس است. به جز این 
ساالدها مش��تریان در این رستوران 
می توانن��د پی��ش غذاه��ای دیگری 
همچون نان س��یر با پنیر، بروسکتا، 
پوست سیب زمینی، شنیسل قارچ، 

سوپ و پیاز و زیتون سفارش دهند. 
به طور کل��ی بخش پیش غذای این 
رستوران قابل تامل و از تنوع مناسبی 

برخوردار است.
منوی کافی شاپ خوب

بر خالف تنوع خوبی که در غذاهای 
رستوران وجود دارد، نوشیدنی همراه 
غذا در این رس��توران چندان متنوع 
نیس��ت و تنها از نوشابه های مرسوم 
گازدار و آب جوه��ای ب��دون ال��کل 
تشکیل می شود. اما در عوض بخشی 
از رستوران به کافی شاپ اختصاص 
یافته که ش��اید برای بس��یاری خأل 
نوش��یدنی های همراه غذا را پر کند. 
مشتریان می توانند بعد از صرف غذا 
از منوی مخصوص کافی ش��اپ انواع 
بستنی، نوشیدنی های گرم، کیک ها 
و کارامل ه��ای مورد عالق��ه خود را 

سفارش دهند.
رس��توران فلورانس، از ساعت 12 
ظهر تا 4 بعد از ظهر و از 7 غروب تا 
پاسی از شب، یعنی حدود ساعت 12 
از مشتریان خود پذیرایی می کند. اگر 
به دنبال صرف غذا در این ساعات از 
ش��بانه روز بوده و ب��رای آن ترجیح 
می دهی��د ب��ه ی��ک رس��توران دنج 
ایتالیایی بروید، فلورانس یک انتخاب 
مناسب اس��ت. برای ماشین تان هم 

جای پارک دارد.

گزارشی از رستوران فلورانس

اطالعاترستورانی دنج برای ایتالیایی پسند ها
تکمیلی رستوران  

فلورانس

نام رستوران:

فلورانس
Florance
نوع رستوران: 

 ایتالیایی
آدرس: 

ظفر، خیابان 
تخارستان، نبش 

حسن زاده، پالک 9

تلفن: 

 26400126
 ساعت کار:

 12-16 
19-24 

سطح قیمت:
متوسط

اینترنت بی سیم

پارکینگ: به راحتی
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         ارسـال یـک روز کـاری                             سـفارش تلفنی: 88553011

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��

نیازمندی های  مشاغل  ایران

درباره�کتاب�:

موضوع: رفتار سازماني - مديريت 
پدیدآورنده: نويسنده:سعيد شهبازمرادي 

�ناشر: توفيق دانش 
�زبان�کتاب:فارسي 

محل�نشر:تهران - تهران

سرفصل�های�کتاب:
1- رفتار سازماني به عنوان يک رشته ي مطالعاتي

2- مبناي تفاوت هاي فردي و يادگيري
3- ارزش ها و نگرش ها و تاثير آن در رفتار فردي

4- شخصيت وادراک
5- انگيزش

6- ارتباطات موثّر و هوش هيجاني
7- کار تيمي و گروهي
8- رهبري در سازمان

9- قدرت ، رفتار سياسي و تعارض در سازمان
10- فرهنگ و مديريت تغيير

11- مديريت استرس ) فشار رواني(

مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان



7 www.forsatnet.ir1394 شنبه16خرداد ضمیمه 
شمــاره240

هم��ه ما در زندگی اهدافی چون آغاز یک کس��ب و 
کار موفق، نوش��تن ی��ک کتاب پرفروش، تش��کیل 
یک خان��واده گ��رم و صمیمی و یا برنده ش��دن در 
یک مس��ابقه  را داریم ک��ه می خواهیم به آنها جامه 
عمل بپوش��انیم و در راستای دستیابی به آنها تالش 

می کنیم.
در مورد بس��یاری از ما مسیر رسیدن به مواردی که  
پیش از این اشاره شد با تعیین کردن هدفی مشخص 
و قابل دس��تیابی شروع می شود. به عنوان مثال یک 
فرد برای کالس هایی که شرکت می کند و مشتریانی 
که قصد دارد در کسب و کار خود جذب کند و سایر 
برنامه های مورد عالقه اش اهدافی را تعریف می کند. 
اما هنگامی که زمان آن فرا می رس��د که در واقعیت 
برنامه هایی را که برای ما حائز اهمیت اس��ت اجرایی 
و در آنها پیشروی کنیم، راه بهتری برای به سرانجام 
رس��اندن امور وجود دارد. این نگرش نشات گرفته از 
تفاوت میان اهداف و سیس��تم ها است که در ادامه با 

ذکر چند مثال توضیح داده خواهد شد.
اگر شما مربی هستید هدفتان برنده شدن در مسابقه 
و سیستم شما تمرین هایی است که هر روز تیم شما 

انجام می دهند.
اگر ش��ما نویسنده هس��تید هدفتان نوشتن کتاب و 
سیستم ش��ما نوشتن برنامه ای اس��ت که هر هفته 

تعقیب می کنید.
اگر ش��ما دونده هس��تید هدفتان ش��رکت در دوی 
ماراتن و سیس��تم شما برنامه های آموزشی است که 

در ماه دارید.
اگر شما کارآفرین هستید هدفتان ایجاد یک تجارت 
و کس��ب و کار میلیونی است و سیستم شما فرآیند 

فروش و بازاریابی شما است.
ب��ا ای��ن رویکرد س��وال جذاب��ی مطرح می ش��ود، 
درصورتی که ش��ما کامال اهدافت��ان را انکار کنید و 
تم��ام تمرکزتان را بر سیس��تم بگذارید، آیا بازهم به 

نتیجه می رسید؟
به عنوان مثال تصور کنید که شما یک مربی فوتبال 
هس��تید، آیا اگر برنده ش��دن در مس��ابقه را نادیده 
بگیری��د و بر روی تمرینات ه��ر روز تیم تان تمرکز 

کنید، به نتیجه خواهید رسید؟
به نظر می رس��د ک��ه اهداف با ای��ن رویکرد محقق 
می ش��وند. س��ه دلیل وجود دارد که نشان می دهد 

چرا ش��ما باید به جای اهداف بر روی سیستم تمرکز 
کنید:

1. اهداف خوشبختی  فعلی شما را کاهش می دهند.
وقتی شما در راستای یک هدف پیش می روید لزوما 
به خودتان می گوید: م��ن در حال حاضر در بهترین 
وضعی��ت خودم نیس��تم اما زمانی ک��ه به این هدف 
برسم این خواسته نیز تحقق می یابد. مشکلی که در 
این طرز تفکر و نگرش وجود دارد این است که شما 
همواره به خودتان می آموزید که  احساس موفقیت 
و خوشبختی در زندگی را تا دستیابی به هدف تعیین 
شده تان متوقف کنید و اینگونه با خودتان می گویید 
ک��ه به محض اینکه من به آن هدف برس��م موفق و 

شاد خواهم شد.
راه حل: به جای هدف به فرآیند متعهد باشید. 

انتخ��اب ه��دف مس��ئولیت س��نگینی را به ش��ما 
تحمیل می کند. این کاری اس��ت ک��ه ما دائما تکرار 
می کنیم و برای دس��تیابی ب��ه اهدافی چون کاهش 
وزن، موفقیت در کس��ب و کار و یا نوشتن پرفروش 
ترین کتاب ،استرس ها و فشارهای روانی بسیاری را 
در زندگیم��ان ایجاد می کنیم. ب��ه جای این رویکرد 
و نگرانی برای دس��تیابی به اهداف��ی که زندگیمان 
را تغییر دهند، می توانیم مس��ائل را س��اده کنیم و 
ب��ا پایبندی و تعه��د به برنامه روزانه م��ان و فرآیند  
انجام امور از حجم این فشارها به میزان قابل توجهی 
بکاهیم. آن هنگام که شما به جای کارایی بر تمرین 
متمرکز باش��ید از زندگی در لحظه لذت می برید و 

همزمان با آن بهبود می یابید. 
2. اهداف به ط��رز عجیبی با فرآیند های دراز مدت 

ناسازگارند. 
اینک��ه همواره اهدافمان در دراز م��دت انگیزه ما را 
حفظ خواهند کرد تصور اش��تباهی اس��ت. فردی را 
در نظ��ر بگیرید که برای مس��ابقات ماراتن آموزش 
میبین��د؛ افراد زیادی برای ماه ها تالش می کنند، اما 
به محض اینکه مس��ابقه به پایان می رس��د آنها نیز 
آموزش را متوقف می کنن��د. هدف آنها موفقیت در 
ماراتن بوده اس��ت و حال که به مقصود خود دست 
یافت��ه اند هدفی برای اینکه پ��س از این انگیزه آنها 
را حفظ کند وجود ندارد. بنابراین این س��وال ایجاد 
می ش��ود: زمانی که تمام تالشهای شما بر روی یک 
هدف خاص متمرکز باش��ند پس از دستیابی به آن 

هدف چه چیزی شما را به جلو می راند؟
این رویکرد باعث ایجاد اثر یویو می شود به این معنی 
ک��ه اف��راد در تردید در اینکه این ه��دف را پیگیری 
کنند یا خیر دائما در حال جلو و عقب رفتن هستند 
و این چرخه نیل به اهداف و پیش��رفت را برای شما 

دشوار می کند.
راه حل: نیاز دس��تیابی به نتایج ف��وری و آنی را رها 

کنید.
هفته گذشته هنگامی که مشغول تمرین در باشگاه 
بودم ناگهان دردی را در س��اق پای خود احس��اس 
کردم، البت��ه خیلی دردناک و یا ناش��ی از جراحت 
نبود و تنها نش��انه ای از خستگی در پایان تمرینات 
بود. برای چندین دقیقه در این فکر بودم که مرحله 
نهای��ی تمرین را نی��ز تکمیل کنم ، اما پس از آن به 
خودم یادآوری کردم ک��ه برنامه ریزی من در مورد 
تمرینات برای تمام عمر است و بهتر است که تمرین 

را به روز دیگری موکول کنم.
در چنی��ن موقعیت هایی مدل ذهنی هدف محور به 
ادامه دادن و تمام کردن تمرین و اینکه به هدف خود 
جامه عمل بپوش��انیم تمایل دارد. چرا که در صورت 
نرس��یدن به هدف از پیش تعیین ش��ده با احساس 
شکس��ت مواجهه خواهیم ش��د. این در حالی است 
که در مورد مدل ذهنی سیس��تم محور داس��تان به 
شیوه ی دیگری پیش می ر ود، در این طرز تفکر شما 
متمرکز می ش��وید تا تمرینات را رها نکرده و در دراز 
مدت فرآین��د را دنبال کنید. سیس��تم ها بر خالف 
اهداف  که به تحقق نتایج کوتاه مدت ختم می شوند، 
به منظور دس��تیابی به فرآیند های دراز مدت به کار 
گرفته می شوند که درنهایت  همواره فرآیندها پیروز 

میدان هستند.

3. اه��داف به ش��ما تلقی��ن می کنند که ش��ما قادر 
هس��تید شرایط را کامال کنترل کنید که در واقعیت 

اینگونه نخواهد بود.
می دانیم که ممکن اس��ت تکان دهنده باش��د، اما ما 
قادر ب��ه پیش بینی آینده نیس��تیم.  ب��ا وجود این 
واقعیت، هر زمان که هدفی را تعیین می کنیم بدون 
در نظ��ر گرفتن تمام اتفاقات و ش��رایطی که ممکن 
است در مسیر نیل به مقصودمان رخ بدهند سعی بر 
پیش بینی دقیق آینده داریم. اینکه در چه شرایطی 
ق��رار خواهیم گرف��ت و چگونه و با چه س��رعتی به 

هدفمان دست می یابیم.
راه حل: حلقه های بازخورد را بسازید.

حلقه های بازخورد جهت ایجاد سیستم های کارامد 
مه��م و ضروری هس��تند. آنها این امکان را به ش��ما 
می دهند که بدون تحمل فش��ار ناشی از تالش برای 
پیش بینی آینده، ش��رایط حال حاضر و اتفاقاتی که 
رخ خواهند داد را پیگیری کنید. پیش بینی آینده را 
فراموش کنید و سیستمی طراحی کنید که هر زمان 
که الزم است ش��ما اصالحاتی را در برنامه ها اعمال 

کنید به شما هشدار دهد و به شما یاری برساند.  
هیچ یک از نکاتی که اش��اره ش��د به این معنا نیست 
که هدف ها ناکارآمد و بی فایده هستند. بلکه اهداف 
برای برنامه ریزی پیش��رفت و سیستم ها  به منظور 
پیمودن مسیر پیشرفت بکار می آیند. اهداف جهت ها 
را برایتان مش��خص می کنند و در کوتاه مدت شما را 
به جلو هدایت می کنند،  اما سرانجام یک سیستم با 
طراحی خوب باعث موفقیت شما خواهد شد. بنابراین 
آنچه مهم است داشتن یک سیستم و تعهد به فرآیند 

است که موجب خلق تفاوت می شود.
تهیه شده توسط گروه علمی موسسه آموزش عالی بهار

نمای   مدیریت و آموزش

اهدافدرمقابلسیستمها

مدیریتشخصی

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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وضعیت حقوقی تصرفات شریك در مال مشاع
تحلیل نظریه اشاعه و مالكیت مشاع 

پی��ش از ورود در اصل بحث، ش��ركت و اش��اعه را در 
حق��وق مدنی ایران مورد تحلی��ل قرار می دهیم زیرا این 
تحلیل در بررس��ی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر 

یك از شركا در مال مشترك ضرورت دارد. 
ماده 571 قانون مدنی ش��ركت را بدین ش��رح تعریف 
می كند: »ش��ركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین 

متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.« 
مطاب��ق این تعریف در ش��ركت، حقوق مالكین متعدد 
در ش��یئی واحد جمع می ش��ود. واضح است كه مقصود 
از حقوق مالكین متعدد، حقوق مالكیت ایش��ان اس��ت؛ 
یعنی چند نفر در آن واحد مالك یك ش��یئی هس��تند. 
اجتماع حقوق در یك ش��یئی ب��ه دو صورت قابل تصور 
اس��ت. صورت اول آن اس��ت كه هر یك از دو نفر، مالك 
یك قسمت مشخص از یك شیئی باشند، مانند آنكه دو 
نفر مالك یك باغ محصور باش��ند به نحوی كه هر یك از 
ایش��ان مالكیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد. این 
صورت از اجتماع حقوق مالكیت شركت نخواهد بود، زیرا 
درست است كه موضوع مالكیت همه شركا، عرفاً، شیئی 
واحد محس��وب می شود، ولی در حقیقت هر یك نسبت 
به قسمت معینی از اجزای آن شیئی واحد مالكیت دارند 

و ملك هر یك از دیگری جدا است. 
ص��ورت دوم، آن اس��ت كه موض��وع مالكیت هیچ یك 
از مالكان ش��یئی واحد، مش��خص نباشد به طوری كه هر 
جزیی از اجزای ش��یئی واح��د در عین حال متعلق حق 
مالكیت هر یك از ایش��ان باش��د. این صورت از مالكیت 
را دراصطالح اش��اعه می گویند كه سبب پیدایش شركت 

خواهد بود. 
ماده 571 قانون مدنی با تعبیر »به نحو اشاعه« صورت 

اول اجتماع حقوق مالكین متعدد را در ش��یئی واحد از 
قلمرو تعریف، خارج كرده است. 

با دقت در عبارت این ماده به نظر می رس��د كه اصوال 
نیازی به ذكر قید »اش��اعه« نیس��ت و عبارت »اجتماع 
حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد« به خوبی می تواند 
ماهیت شركت و اشاعه را بیان كند، زیرا هنگامی اجتماع 
مالكیت های متعدد در شیئی واحد، قابل تصور است كه 
موضوع مالكیت آنها مش��خص نباش��د، چون در غیر این 
صورت متعلق حق مالكیت همه شركا یك شیئی نیست، 
بلكه در حقیقت موضوع مالكیت ایش��ان اش��یای متعدد 

است كه عرفا اجزای یك شیئی را تشكیل می دهند. 
ب��ا توجه به تعری��ف و توضیح باال در هر جزء از اجزای 
مال مش��اع، مالكیت های اشخاص متعدد ثابت می شود و 
هیچ جزیی، هر چند بسیار كوچك را نمی توان تصور كرد 
كه به یكی از ش��ركا تعلق داشته باشد و شركای دیگر را 

در آن حقی نباشد. باید توجه داشت كه منظور از اشاعه 
آن نیس��ت كه هر یك از شركا مالك اجزایی  هستند كه 
مش��خص نیس��ت و پس از افراز، اجزای ملك هر یك از 
آنها معین و مش��خص می شود بلكه مقصود این است كه 
هر یك از ش��ركا در هر یك از اجزای مال مشاع مالكیت 
دارد، منتها مالكیت شركای دیگر هم در آن اجزای ثابت 
اس��ت. با در نظ��ر گرفتن آنچه گذش��ت در می یابیم كه 
شركت و اش��اعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی 
اس��توار اس��ت. همان طور كه می دانیم یكی از خصایص 
»ح��ق مالكی��ت« انحصاری ب��ودن آن و انحصاری بودن 

اختیارات مالك در موضوع مالكیت است. 
ولی در شركت با آنكه هر یك از شركا مالك مال مشاع 
هس��تند خاصیت انحصاری بودن مالكیت وجود ندارد و 
ای��ن صورت خاصی از مالكیت اس��ت كه ب��ا مالكیت به 
معن��ی اخص حقوقی از نظر احكام تفاوت دارد. ماده 30 

قانون مدنی مقرر می دارد: هر مالكی نس��بت به مایملك 
خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی 

كه قانون استثناء كرده باشد. 
چنانچ��ه خواهیم دید اختیارات مذك��ور در این ماده، 
به صورت مطلق نس��بت به مالك مال مش��اع قابل تحقق 

نیست. 
پس از این مقدمه به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات 

شریك در مال مشاع می پردازیم. 
1-  تصرفات حقوقی 

منظ��ور از تصرفات حقوقی انجام معامالت نس��بت به 
مال مشاع است. این معامالت ممكن است به دو صورت 

واقع شود: 
1-1-  تصرفات حقوقی ش��ریك نسبت به سهم خود� 
هر یك از شركا می تواند در مال مشترك نسبت به سهم 
خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رس��اند، خواه این 
تصرف ناقل عین باش��د، مانند بیع س��هم مشاع یا ناقل 
منفعت باش��د، مانند اجاره-  كه به موجب آن مس��تاجر 
مالك منفعت س��هم مشاع شریك موجر می شود گر چه 
استیفاء منفعت از عین مس��تاجره و تصرف مادی درآن 
منوط به اذن شركا دیگر خواهد بود-  نیز ممكن است كه 
تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد. در هر حال چون تحقق 
تصرفات حقوق��ی، ذاتاً با تصرفات مادی در مال مش��اع 
مالزمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم 
ش��ریك دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود. 
از ای��ن رو م��اده 583 قانون مقرر م��ی دارد: »هر یك از 
ش��ركا می تواند بدون رضایت شركای دیگر، سهم خود را 
جزئی یا كلی به شخص ثالثی منتقل كند.« برای صحت 
این انتقال فرقی نیس��ت میان آنكه سهم شریك به یك 
شخص منتقل ش��ود، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و 
این امر كه انتقال س��هم یك شریك به اشخاص متعدد، 
سبب كثرت شركا می ش��ود مانع از اعتبار انتقال مذكور 

دکتر مهدی شهیدی 
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نخواه��د بود، زیرا طبق قاعده كلی هر مالكی می تواند در 
ملك خود هر نوع تصرفی را به انجام رس��اند و ملك یاد 
شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل كند، مگر 
آنكه قانون طور دیگری مقرر كرده باش��د. اما در مس��ئله 

مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد. 
1-2-  تصرفات حقوقی نس��بت به س��هم شركا-  طبق 
م��اده 581 قانون مدنی، از نظ��ر حقوقی این تصرفات از 
جهت آنكه تصرف در اموال دیگران است فضولی است و 

بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود. 
م��اده 581: »تصرفات هر یك از ش��ركا در صورتی كه 
بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع 

مقررات معامالت فضولی خواهد بود.« 
هر چن��د عبارت ماده 581 اط��الق دارد ولی به قرینه 
م��واد دیگ��ر به خوبی معلوم می ش��ود ك��ه اوال: برخالف 
ماده 582 منظ��ور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی 
اس��ت نه تصرف مادی و ثانیاً: عنوان فضولی بودن تصرف 
اختصاص به تصرف در س��هام سایر شركا دارد واال تصرف 
حقوقی شریك در سهم خود همان طور كه قبال اشاره شد 
طبق ماده 583 قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر است. 

2-  تصرفات مادی 
تصرفات م��ادی ممكن اس��ت به منظ��ور اجرای یك 
عمل حقوقی تشكیل یافته، انجام شود یا آنكه هیچگونه 
ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد 
و نیز ممكن اس��ت بدون اذن شركای دیگر به عمل آید یا 
با اذن ایشان انجام شود. این بحث در دو قسمت به شرح 

زیر بررسی می شود: 
2-1-   تصرف مادی بدون اذن شركای دیگر-  هیچ یك 
از ش��ركا، قانوناً نمی تواند بدون اذن س��ایر شركا در مال 
مشاع تصرف كند، اعم از آنكه این تصرف مادی به منظور 
اجرای یك عمل حقوقی باش��د-  مانند آنكه شریك سهم 
خود را از مال مش��اع به دیگری اجاره دهد و آن را برای 
استفاده مستاجر به وی تسلیم كند-  یا آنكه تصرف مادی 
ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد-  مانند آنكه شریك 
بدون اذن س��ایر شركا در مال مش��اع تغییراتی بدهد یا 

آنكه شخصاً در خانه مشاع سكنی گزیند. 
ع��دم جواز تصرف ش��ریك در مال مش��اع، بدون اذن 
ش��ركای دیگر، عقیده فقه��ای امامیه اس��ت. در حقوق 
مدن��ی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی ش��ریك 

بدون اذن شركای دیگر اظهار نظر كرد زیرا: 
اوال-  از جهت مق��ررات قانون مدنی، هر چند در فصل 
مربوط به ش��ركت ماده ای نمی توان یافت كه این تصرف 
را صریحاً منع كرده باش��د، ولی عدم جواز را می توان به 
ط��ور ظهوری از مفهوم پاره ای م��واد مذكور دراین فصل 
نظی��ر م��اده 579 قانون مدنی-  و به ط��ور صریح از مواد 
دیگری كه درس��ایر فصول قانون مدنی آمده است-  نظیر 
ماده 475-  به دس��ت آورد. مفهوم م��اده 579 اختیار هر 
یك از شركای غیر ماذون در اداره مال شركت را در اقدام 
انفرادی و استقاللی آنها نس��بت به اداره مال مشاع نفی 
می كند و ماده 475 قانون مدنی تسلیم عین مستاجره را 

به مستاجر، موقوف به اذن شریك می كند. 
ثانیاً: ازجهت قواعد و اص��ول كلی نیز می توان به عدم 
جواز تصرف مادی ش��ریك بدون اذن شركای دیگر قائل 
شد زیرا با تحلیلی كه از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم 
می ش��ود كه در ش��ركت، حقوق متع��دد مالكیت در آن 
واحد بر یك ش��یئی استقرار پیدا می كند و تصرف مادی 
هر شریك در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق 
مالكیت خود او است اما این تصرف عیناً با تصرف در حق 
مالكیت شركای دیگر مالزمه دارد و مسلم است كه عدم 
ج��واز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث 

را غیر قانونی می سازد. 
ب��ا توجه به این نكات، در خص��وص عدم جواز تصرف 
مادی ش��ریك در مال مش��اع، تردیدی باقی نمی ماند. با 
اس��تفاده از این بحث می توان حكم این مسئله را یافت: 
هر گاه ش��ریكی مثال سهم خود را از یك باب خانه مشاع 
به دیگری اج��اره دهد وخانه را بدون اذن ش��ركا جهت 
استفاده مستاجر به وی تسلیم كند، آیا شریك یا شركای 
دیگر می توانند رفع تصرف و خلع ید مس��تاجر را از خانه 
مشاع درخواست كنند؟ پاره ای از محاكم از قبول این نظر 

امتناع دارند و چنین اس��تدالل می كنند كه نمی توان به 
درخواست شریكی كه اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف 
مس��تاجر را نداده اس��ت، مس��تاجر را محكوم به خلع ید 
نم��ود زیرا مالكیت ش��ریك خواهان خلع ید مش��خص و 
مفروز نیس��ت تا بت��وان آن را از تصرف مس��تاجر خارج 
كرد و خلع ید مس��تاجر نسبت به س��هم شریك خواهان 
مالزمه با خلع ید نس��بت به سهم شریك موجر دارد. در 
نتیجه رفع تصرف مستاجر از سهم شریك خواهان امكان 
ندارد. این اس��تدالل ضعیف به نظر می رسد زیرا با توجه 
به آنچه گفته ش��د تصرف شریك موجر یا مستاجر او در 
ملك مشاع، بدون اذن ش��ركای دیگر غیر قانونی و بدون 
مجوز اس��ت و چنین تصرفی محترم نیست و بنابراین در 
خواست رفع تصرف مذكور قانونی است. در واقع خلع ید 
مس��تاجر از سهم شریك خواهان غیر ممكن نیست و این 
امر با رفع تصرف غیر قانونی مس��تاجر از تمام ملك مشاع 

امكان دارد. 
همین حكم را می توان در موردی ثابت دانست كه عقد 
اجاره با رضایت همه ش��ركا منعقد شده است ولی رابطه 
اس��تیجاری به جهتی از جهات، به حكم قانون نسبت به 
بعضی از شركا زایل می ش��ود-  مانند آنكه مستاجر عین 
مس��تاجره را در غیر م��ورد مذكور در اج��اره و بر خالف 
اوضاع واحوال مس��تنبط اس��تعمال كند و با عدم امكان 
منع او، بعضی از ش��ركا با اس��تفاده از م��اده 492 قانون 

مدنی، عقد اجاره را فسخ كنند. 
2-2-  تصرف مادی با اذن شركای دیگر-  تصرف مادی 
با اذن ش��ركای دیگر در مال مشاع، تصرفی مجاز است، 
ولی هر یك از شركا می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود 
رجوع كند و از آن پس تصرف ش��ریك )س��ابقاً( مأذون 
غیر قانونی خواهد بود. مگر آنكه اذن یا اسقاط حق رجوع 
از آن، در ضمن عقد الزمی درج ش��ده باشد. این مطلب 
نیازی به بحث ندارد، ولی در این زمینه بررس��ی مسئله 

زیر قابل توجه است: 
ش��ریكی س��هم خود را از خانه مش��اع دیگ��ری اجاره 
می دهد و ش��ركای دیگر طبق ماده 475 قانون مدنی به 

مستاجر اذن در تصرف در خانه را می دهند. 
اوال:  آیا ش��ركای دیگر می توانند از مستاجر بابت سهم 

خود اجرتی بگیرند؟ 
ثانی��ا:  اگر به اس��تحقاق ایش��ان در مطالبه اجرت نظر 
بدهیم، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی 
تعیی��ن خواهد ش��د، یا آنك��ه اجرت  المثل، به نس��بت 

مالكیت ایشان معین خواهد شد؟ 
ثالثا-  در صورت رجوع از اذن، آیا شركا می توانند خلع 

ید مستاجر را در خواست كنند؟ 
در پاسخ این مسئله می توان گفت: 

اوال-  طبق ماده 337 قانون مدنی شركا دیگر می توانند 
از مستاجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند، 
مگر آنكه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. 
زی��را صرف اذن درتصرف داللت بر قصد تبرع اذن دهنده 
ندارد و چ��ون منفعت مال مش��اع ارزش اقتصادی دارد 

منتفع باید عوض آن را به مالك بپردازد. 
ثانیا-  آنچه ش��ركا اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای 
اجرت المسمای مقرر بین شریك موجر و مستاجر تعیین 
نمی ش��ود، بلكه عنوان اجرت المثل خواهد داش��ت كه بر 
مبن��ای ارزش واقعی منافع مال مش��اع معین می ش��ود، 
زیرا اجرت المس��می از آثار عقدی است كه منحصرا بین 
ش��ریك موجر و مستاجر منعقد شده است و شركا دیگر 

در آن دخالتی نداشته اند. 
ثالث��ا-  ب��ا توجه به آنكه پ��س از رج��وع از اذن، ادامه 
تصرفات مستاجر در مال مشاع، از جهت تصرف در ملك 
ش��ركا، غیر از موجر، مجوزی ندارد، درخواس��ت تخلیه و 
خل��ع ید مس��تاجر، قانونی و موجه اس��ت. خالصه آنكه 
مس��تاجر موظف خواهد ب��ود عالوه ب��ر پرداخت اجرت 
المسمای مقرر در عقد اجاره ای كه با یكی از شركا منعقد 
س��اخته است. اجرت المثل اس��تفاده از خانه مشاع را به 
نس��بت مالكیت هر یك از شركا به ایش��ان تسلیم كند. 
بدیهی اس��ت در صورتی  كه مس��تاجر به وسیله شریك 
موجر به نحوی مغرور شده باشد، می تواند خسارات وارده 

بر خود را در اثر این غرور از موجر مطالبه كند. 
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7 7 2 1 3 7 2 دفتر ویژه گردشگری: 7  دفتر مرکزی:88553639

کلیه تعرفه ها به ریال می باشد

کادر پایهصفحه
)5.4× 3.4(

یک هشتم
) 10/7×6/9( 

یک چهارم
) 10/7 × 13/8(

نیم صفحه
)21/4× 13/8(

تمام صفحه
)28× 21(

----7،500،00015،000،000----------اول

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

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

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

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

تخفیفات : 
 پرداخت فقط به صورت نقدی می باشد.   

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

دایرکتوری خطی نمای امروز
750،000 75 روز

1،500،000 150 روز

3،000،000 300 روز

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

قیمت درج آگهی در گوشواره صفحه اول 1،200،000 است
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کرمانش�اه - خبرنگار فرصت ام�روز - مدیرعامل 
س��ازمان قطار ش��هری کرمانش��اه اعتبار مورد نیاز برای 
تکمی��ل و بهره برداری پروژه قطار ش��هری کرمانش��اه را 
1200 میلیارد تومان اعالم کرد. س��عید سلیم ساسانی در 
حاشیه بازدید استاندار و تنی چند از اعضای شورای شهر و 
مسئولین استان از پروژه قطار شهری کرمانشاه، در نشست 
خبری با اش��اره به تغییر سیس��تم منوریل به قطار سبک 

شهری در خردادماه سال گذشته اظهار کرد:  سال گذشته 
در جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 
تغییر سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری کرمانشاه از 
منوریل به قطار سبک شهری به تصویب رسید و مقرر شد 
تا این سیستم در قسمتی از مسیر )حدفاصل بین سه راه 
22 بهمن تا میدان فردوسی( بصورت زیرزمینی اجرا شود.  
ساسانی طول مس��یر پروژه قطار سبک شهری کرمانشاه 

را از میدان طاق بس��تان تا میدان فردوس��ی 12 کیلومتر 
اعالم و تصریح کرد: در این مس��یر ساخت 13 ایستگاه در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت.  مدیرعامل سازمان قطار شهری 
کرمانش��اه با بیان اینکه پروژه قطار شهری در دو فاز انجام 
خواهد ش��د، اظهار کرد: فاز اول پ��روژه از میدان معلم تا 
میدان آزادی بطول هشت کیلومتر و فاز دوم آن از میدان 
آزادی تا میدان فردوس��ی بطور چهار کیلومتر خواهد بود.  
وی با اش��اره به ظرفیت قطار شهری در جابجایی 16 هزار 
مسافر در هر ساعت اظهار کرد: با تکمیل تمام مسیر، قطار 
شهری فاصله میدان معلم تا میدان فردوسی را ظرف مدت 

20 دقیقه طی خواهد کرد.  به گفته مدیرعامل س��ازمان 
قطار ش��هری کرمانشاه در طول مس��یر 18 قطار حرکت 
خواهند کرد که با توجه به وجود چهار واگن در هر قطار، 

هر قطار توانایی جابجایی 800 نفر را دارد. 

اهواز – خبرنگار فرصت امروز - وزیر نیرو بر ایجاد 
نگرش جدید نسبت به اقتصاد آب شرب در کشور تاکید 
ک��رد. حمید چیت چیان در جمع خبرنگاران افزود : باید 
در کشور نسبت به موضوع اقتصاد آب شرب نگاه جدیدی 
وجود داش��ته باشد تا بتوان متکی بر درآمد شرکت های 
خدمات رسان این ش��رکت ها را توانمند کرد تا در کنار 
نوسازی ش��بکه ها از هدر رفت آب جلوگیری شود. وی 
همچنین درباره مس��ئله انتق��ال آب هم گفت: در دوران 
فعالیت دولت یازدهم هیچ گونه انتقال آبی برای مصارف 

کش��اورزی و صنعت از خوزس��تان به دیگر نقاط کشور 
انجام نمی ش��ود و تنها در مواقع ض��رورت برای مصرف 
آشامیدنی این انتقال صورت خواهد گرفت.  چیت چیان 
از رهاس��ازی آب س��دها ب��رای جبران کمب��ود آب در 
خوزس��تان خبر داد و اظهار کرد: آورد رودخانه کارون در 
سال جاری 10میلیارد متر مکعب بوده و پیش بینی می 
شود تا پایان شهریور امسال به 12.7 میلیارد متر مکعب 
برس��د اما مجموع رهاسازی آب در رودخانه کارون برای 
استفاده کش��اورزان تا پایان ش��هریور 13.5میلیارد متر 

مکع��ب خواهد بود که 800 میلیون مت��ر مکعب از این 
مجموع از محل ذخایر موجود اس��ت. وی اضافه کرد: در 
خصوص کیفیت آب رودخانه کارون، س��ازمان حفاظت 
محی��ط زیس��ت مس��ئولیت دارد که مطالعات��ی در این 
زمینه داش��ته و ش��ورای حفاظت کیفی رودخانه کارون 
در خوزستان تشکیل شده است، امید می رود در نتیجه 
این مطالعات بتوان وضعیت رودخانه کارون را به وضعیت 
مطلوب برگرداند. وزیر نیرو درباره نقش سد گتوند درمهار 
سیالب شهرستان اللی نیز اظهار کرد: در روزهای اول تا 
سوم فروردین سیالب مهیبی در این منطقه اتفاق افتاد و 
ماکزیمم دبی جریان س��یالبی به شش هزار و یکصد متر 
مکعب رسید. وی افزود: کارشناسان معتقدند اگر سیالبی 

در کارون با دبی باالی شش هزار متر مکعب به وجود آید 
تمام شهر اهواز زیر جریان سیالب قرار می گیرد و اولین 
نفع بزرگی که از س��د گتوند عاید خوزستان و کشور شد 
این بود که سیالب اللی را توانست کنترل کرده و جلوی 
جریان سیالب به سوی اهواز و شهرهای واقع در حاشیه 

روخانه کارون را بگیرد.

بوش�هر- خبرن�گار فرص�ت امروز- 
همایش مدیریت مصرف ب��رق در ادارات و 
دس��تگاه های اجرایی با مش��ارکت بسیج و 
با همکاری س��ازمان بهره وری انرژی ایران 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان بوش��هر مهندس 
پاراد مدیرعامل این ش��رکت در حاشیه این 
همایش گفت: مدیریت مصرف برق باید به 

صورت جهادی پیگیری و عملی ش��ود. وی 
بیان داشت: استان بوش��هر باالترین سرانه 
مصرف در مقایس��ه با اس��تان های دیگر را 
دارد که بطور متوسط مصرف سرانه سالیانه 
هر مش��ترک 10 هزار و دویس��ت کیلووات 
س��اعت می باش��د که می ت��وان با مصرف 
بهین��ه آن را کاه��ش داد و در هزینه های 
تولی��د برق صرف��ه جویی و زیر س��اخت ها 

را تقوی��ت ک��رد. وی گف��ت در حال حاضر 
بهتری��ن کار بح��ث مدیری��ت مصرف می 
باش��د و بس��یج به عنوان یک نهاد مردمی 
می تواند با حضور خ��ود در جهت فرهنگ 
س��ازی نقش بسزایی داشته باش��د از آنجا 
که عمده مصرف در ادارات کولرهای گازی 
هستند که با تنظیم ترموستات روی 24 تا 
26 درجه و همچنین در زمینه روشنایی با 

اص��الح آن می توان میزان تلفات را کاهش 
داد. وی در قس��مت دیگری از سخنان خود 
گفت امید اس��ت که پیک سالجاری نسبت 
به پارسال افزایش پیدا نکند زیراتا به امروز 
4 تا 5 درصد رش��د پیک داش��تیم که یک 
عامل هش��دار دهنده اس��ت. بای��د همگی 
حس��اس باش��یم و با همت م��ردم بتوانیم 

تابستانی مطلوب داشته باشیم.

اردبیل – فرصت امروز- همزمان با اعیاد نیمه شعبان 
و والدت منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( 35 پروژه 
عمرانی و خدماتی ش��هری با اعتباری بالغ بر 268 میلیارد 
ریال از س��وی ش��هرداری اردبیل به بهره برداری رسید. به 
گزارش خبرنگار فرصت امروز، استاندار اردبیل در مراسمی 
که همراه با جشن بزرگ »راه روشن« ویژه شعبانیه برگزار 
می ش��د، طی سخنانی با اشاره به رشد پنج برابری اردبیل 
طی 30 س��ال گذش��ته گف��ت: از این لح��اظ اردبیل جزو 
شهرهای نادر کش��ور است.مجید خدابخش ادامه داد: تنها 
ش��هری را که می توان در این خصوص اش��اره کرد، پارس 
آباد دومین ش��هر پرجمعیت اس��تان است که طی 50 الی 

60 سال اخیر جمعیت آن از چهار هزار نفر به بیش از 100 
هزار نفر رسیده است.وی توسعه فیزیکی شهری اردبیل را در 
این مدت بسیار سریع دانست و متذکر شد: اینگونه جهش 
نیازمند توسعه خدمات شهری، امکانات و تجهیزات شهری، 
توسعه فضای سبز، معابر، پارکینگ، حمل و نقل عمومی و 
سایر خدمات شهری است.استاندار اردبیل با بیان اینکه سال 
گذش��ته برای پروژه های عمران ش��هری شورا و شهرداری 
اردبیل بیش از 240 میلیارد تومان هزینه کرده است، ادامه 

داد: این رقم در مقایسه با سایر شهرهای هم سطح اردبیل 
کمتر از یک سوم است.وی با بیان اینکه این نشان می دهد 
که نیازهای ش��هری و انتظارات شهروندان به صورت کامل 
برآورد نشده است، تصریح کرد: با وجود کمک 50 میلیارد 
تومانی دولت به ش��هرداری اردبیل در سال گذشته نیازمند 
جذب مش��ارکت و س��رمایه گذاری های بخش خصوصی 
هستیم.خدابخش توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهری 
در سطح شهر را از مهم ترین دستاوردهای شورا و شهرداری 

در س��ال ه��ای اخیر 
برش��مرد و این مهم 
عدال��ت  عی��ن  را 
اسالمی توصیف کرد.
شهرداری  سرپرست 
اردبی��ل نی��ز در این 
مراس��م با اش��اره به 

افتتاح 35 پروژه عمران و ش��هری و نیز جش��ن بزرگ راه 
روشن گفت: این پروژه ها در مناطق چهارگانه شهری و در 
قالب احداث پارک، خیابان، اصالح هندسی، بهسازی معابر، 

اجرای کانال سنگی و سرویس بهداشتی اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه:

نیاز به 1200 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه قطار شهری کرمانشاه 

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران خوزستان:

اقتصاد آب شرب در کشور نیازمند نگرش جدید است

برگزاری همایش مدیریت مصرف برق جهت بسیجیان ادارات و نمایندگان ادارات کل دستگاه های اجرایی در بوشهر

در قالب 35 پروژه

268 میلیارد ریال پروژه عمران شهری در اردبیل به بهره برداری رسید

اصفه�ان – خبرن�گار فرص�ت ام�روز - رایزن��ان 
اقتصادي س��فارتخانه هاي جمهوري اسالمي ایران، روز 
پنجشنبه هفتم خرداد ماه سال جاري به اصفهان آمدند 
و پس از دیدار با اس��تاندار اصفه��ان و مدیر عامل فوالد 
مبارکه در محل استانداري، از خطوط تولید فوالد مبارکه 
نیز بازدی��د نمودند.در حاش��یه این بازدی��د، ِکردآبادي 
کارش��ناس ارش��د وزارت امورخارجه در استان اصفهان 
تصریح کرد: ف��والد مبارکه اصفهان در تقویت توانمندي 
کش��ور و اقتصاد مقاومتي نقش بس��زایي دارد.وي افزود 

این گروه متش��کل از رایزنان سفارتخانه هاي جمهوري 
اسالمي ایران مي باشند که به مدت سه سال 
به س��فارتخانه ها اعزام مي ش��وند و مدیریت 
بخش ه��اي اقتصادي س��فارتخانه ه��ا را بر 
عهده خواهند داش��ت.وي در خصوص هدف 
ای��ن بازدید ادام��ه داد: از آنجایي که وظیفه 
ذات��ي وزارت امور خارجه کم��ک به افزایش 

صادرات کش��ور و توس��عه تعامالت اقتص��ادي و تجاري 
با کشورهاي مختلف مي باش��د، بدیهي است که رایزنان 

اقتصادي باید شناخت خوبي از توانمندي هاي اقتصادي 
کشور داشته باش��ندکه در استان اصفهان دو 
صنعت گردش��گري و فوالد از ظرفیت باالیي 
در راستاي توسعه روابط تجاري و اقتصادي با 
سایر کشورها برخوردار است.ِکردآبادي با اشاره 
به نشس��ت رایزنان اقتصادي با دکتر سبحاني 
ادام��ه داد: ب��ا توجه به س��خنان ایش��ان الزم 
ب��ود تا براي درک هرچه بیش��تر توانمندي هاي صنعت 
فوالد کش��ور، فوالد مبارکه را از نزدیک مورد بازدید قرار 

دهیم که این مهم با هماهنگي خوب این ش��رکت مّیسر 
گردید.کارشناس ارش��د وزارت امورخارجه ضمن مثبت 
ارزیاب��ي کردن ای��ن بازدید اظهار داش��ت: طبق فرموده 
مقام معظ��م رهبري، قطعاً یکي از راه هاي اساس��ي که 
مي توان از طریق آن در مقابل برنامه هاي شوم دشمنان 
پیروز شویم، همین تقویت درون و توجه هرچه بیشتر به 
اقتصاد مقاومتي اس��ت. این کمک مي کند که به صورت 
پایدار و نه مقطعي، توانمندي هاي خود را افزایش دهیم. 
به خاطر داش��ته باش��یم تنها از همین طریق اس��ت که 
مي توانی��م در مقابل تحریم ها و زیاده خواهي ها مقاومت 
کنیم و موفق ش��ویم که البته اجرایي نمودن این تفکر از 

طریق مدیریت و عملکرد صحیح امکان پذیر مي باشد.

فوالد مبارکه اصفهان در تقویت توانمندی کشور و اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد

ایالم – خبرنگار فرصت امروز - مشاور وزیر و مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت نفت به خدمات هر چه بیش��تر به مردم اش��اره نمود و خاطرنش��ان کرد با مشکالتی که امروزه در سطح 
کش��ور و کش��ورهای مختلف وجود دارد مردم توقع خدمت رسانی بیش��تری را دارند. سید رحیم عقیق گفت: 
باخدمتمان به مردم، در واقع به س��ازمان مش��روعیت می دهیم و هر چقدر خدمت رس��انی بیشتر ، شفاف تر، 
صادقان��ه ت��ر و پاک تر به مردم ارائه نماییم س��ازمان قابل اعتبارباالتری خواهد بود و ارزش واعتبارس��ازمان در 
جامعه مفهوم پیدا می کند.وی در ادامه به اعتماد مردم به دولت ها اشاره نمود و گفت: مردم باید به سازمان های 
دولتی اعتماد داشته باشند زیرا این اعتماد باعث استمرار و تقویت حیات آنها خواهد شد.مدیرکل بازرسی وزارت 
نفت همچنین تاکید کرد: مدیران و کارکنان باید در محیطی بدون حاشیه وبا کمترین دغدغه به کار خودادامه 
دهند و سازمان بازرسی وزارت نفت در راه خدمت رسانی مردم در کنار شما خواهد بود و نیز موانع موجود در 

این مسیر را بر خواهد داشت.

 بازدید مدیر کل بازرسی وزارت نفت 
از شرکت گاز استان ایالم 

گ�رگان – خبرن�گار فرصت امروز -  دبیرپایگاه بس��یج ش��هید گرزین گازگلس��تان درمصاحبه با پایگاه 
اطالع رس��انی شرکت به بیان ویژه برنامه های این شرکت در راستای گرامیداشت سوم خرداد سالروز پیروزی 
غرور آفرین رزمندگان اس��الم در آزاد س��ازی خرمش��هر پرداخت.  وی  افزود: پایگاه بس��یج شهید گرزین گاز 
گلس��تان همه س��اله در س��الروز  فتح خرمش��هر با هدف  منظور ارج نهادن به این ایام حماس��ی برنامه های 
متنوع��ی را هدفگ��ذاری و اجرا می نماید تا بتواند به نحو مطلوبی این ایام به یاد ماندنی را  تداعی نماید.س��ید 
ج��واد موس��وی در ادامه گفت:برنامه های خوبی برای این  ایام حماس��ی تدوی��ن گردید که می توان به آذین 
بندی اداره مرکزی و سایر ادارات شرکت ، ارسال پیام تبریک برای سایر همکاران بسیجی ، پخش سرودهای 
مناس��ب با این ایام، نصب بنر، پرچم در س��ردر ورودی ادارات، تهیه و توزیع اطالعیه وتراکت این ایام و اطالع 
رس��انی به همه همکاران بسیجی وهمکاری وهمراهی در برنامه های مشترک حوزه مقاومت بسیج ادارات کل 

استان اشاره کرد. 

آمادگی پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان برای برگزاری هرچه با شکوه تر  سالروز 
گرامیداشت فتح خرمشهر 
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88674704 موسسه�آریا�روش�
88647844 آریا�بصیر�اندیشه�
09123333788 صدرا�حساب�
88305391 بهمند�
88901496 دل�آرام�

امور�مالیاتی

88499300 نرم�افزار�شقایق�
88454565 نرم�افزارحسابیار�

66425656 عظیم�خودرو�
42692����� � مهركار�
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�
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�
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 شركت�هخامنش�
22924629 پیروز�سروش�خودرو�

66425656 عظیم�خودرو�
22924629 پیروز�سروش�خودرو�
88326838� نمایندگي�ثقفي�
88538474� ساره�خودرو�

خودرو

بنز

كیا

بی�ام�و

ایران�خودرو�

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

مازراتی

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

سانگ�یانگ
66425656 عظیم�خودرو�
42692 مهركار�
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�

پورشه

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

مزدا

آلفا�رومئو

جیلی

سایپا

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

لیفان

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

لکسوس

77616868 هدف�گستر�

دوربین�دیجیتال

نرم�افزار

66566247� وب�پردازان�تهران��
26203752 نوین�پردازان�
88976477 فست�كلیک��
88853365 پویانه�
88311970 كیمیا�شبکه�نیکان�

طراحی�سایت

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

آموزش

88787824 ای�موبایل�
66347041 راگو�
88894187 دیاكو�
88028696 سیستم�ارا���
66723515 چرمن��

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

تجهیزات��كامپیوتر

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 كاربر�هنرمعاصر�
88911690 خانه�عمران�
84360 بادكنک�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-اكسیر�سالمت�
66406947 عرشیا�
22222712 نورلند�
88701668 نفیس�

چاپ�نایلون
و�نایلکس

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

چاپ�فلکس�و�بنر

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

پرینت�و�فتوكپی

88940574 آتی�نگار�
88552914 آریا�پیام�
88502842 آروین�نگار�
88055840 تاش�
26417031 هولدینگ�
77384674 قلم�نو�
88828877 نوای�رسا�

مشاور�تبلیغاتی

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

پیامک�تبلیغاتی

88103214 سوان�
88986915 پرتو�نگاران�جهان�
88544454 انعکاس�
77624382 نوین�تندیس�
33431706 تندیس�كاران�
66416855 ایرانیان�
77959401 رسا�
66125934 شركت�پوالریز�
44228370 اهورا�
33548752 پاسپارتو�

حکاكی�و�برش�لیزری

جای�تبلیغ�شما

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

عکاسی�و�
فیلمسازی�تبلیغاتی

44261669 پارسا�
66025630 فراق�الکترونیک�
77796401 تهران�
33872880 تابلو�ساز�
33684139 تابلو�نئون�آفتاب�
89567 پالیز�افزار�
44031079 تبلو�سازی�كاوه�
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 كانون�تبلیغاتی�ریسا�
77246980 راستین�پخش�میالد�
66082915 رویان�تبلیغات�

توزیع�اوراق�تبلیغاتی

مهر�و�پالک

مالی

88209817-8 موسسه�هوشیار�ممیز�
22277657 امین�آزمون�
88785765 ایران�مشهود�
�88901496 موسسه�حسابرسی�دل�آرام�
66565290-1 همیار�حساب�
88109418 موسسه�آبتین�روش�آریا�
88829761 موسسه�بیداران�
88734707-8 موسسه�كوشش�
88804941 اركان�سیستم�
88875186 آرمان�اندیش�آگاه�
88647844 آریا�بصیر�اندیشه�

حسابداری-�حسابرسی

استخدام
سرپرست�حسابداری�

و�حسابرسی�ترجیحا�

دارندگان�رتبه�قبولی�جامعه�

حسابداران�رسمی�ایران

تلفکس:  88061990-1

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

بازرگانی

اخذ�كارت�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� شركت�مشاوران�كاوش�
88982882 عزتیان�
88051835 پارسیان�
88344318 گروه�مدپا�

مشاوره�و�بازرگانی�
صنعتی

حمل�و�نقل�بین�الملل

ترخیص�كاال

88541910 مهندسین�نافع�امین�

تهیه
طرح�های�توجیهی

خانه

به مناسبت سفرهای تابستانی
تولید�و�پخش�لیوان�های�گیاهی

چای�دار،آبمیوه�دار،�قهوه�و�نسکافه�دار
44003808

�www.parsianarsha.org

88206006 امالک�راگا�
22222111 امالک�رابینسون�
44034401 امالک�امپراطور�
44050703 امالک�آرش�
88174703 امالک�هرم�
22605152 امالک�كارا�
77888367 امالک�یاس�كبود�
88710092 � امالک�آلفا�
22809005 امالک�بزرگ�سران�
22060055 امالک�خانواده�
55369584 امالک�صفا�
25993 امالک�دا�
44436929 امالک�آفتاب�
44408863 امالک�سوره�
09126485282 امالک�كسری�
22414000 امالک�رویال�

امالک

44462477 شركت�ایده�برتر�
22515561 شركت�مسیر�سبز�
88332311 شركت�سبز�دوست�
22376234 شركت�بوم�سازگان�
66965474 خانه�دكور�
44704471 آبشار-بركه�فخرپور�
88006639 فضای�سبز�كنیتا�
22754188 آرمان�شهر�
66849643 ركت�ونوس�
44409950 چکاد�بام�

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

66042349� مشاورین�پاسارگاد�
09361055874 خانه�رویایی�
44096483 شركت�آریا�فراز�
77926598 ساران�سازه�رادین�
09123011109 طراحان�امرتات�

جای�تبلیغ�شما

بازسازی

لوازم�منزل

فضای�سبز

�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

جای�تبلیغ�شما

فـقـط
�5هزار�تومان

88909100 گروه�تجاری�اطلس�
�88946512 خدمات�نوت�بوک،�پرینتر�
33312202 كاسپین�سیستم�تهران�
66400000 های�لپ�
66453559 رامسا�

لپ�تاپ�و�تعمیرات
و��لوازم�جانبی

دیجیتال

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�

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

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

66555047-48 صنعت�تاسیسات�

تاسیسات

22446092 گروه�هنر�معماری�
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�

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

66761496 طنین�عدالت�
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�
88917130� ندای�غدیر�عدالت�
44031955 عدالت�امین�
6406377 عدالت�پارس�
88196410� آگرین�
4273842� ایران�زمین���

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

88722849 آریو�مارین�
88890628 تهران�مارین�

�حمل�و�نقل
بین�الملل

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

کشاورزی

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

نیازمندی های  مشاغل  ایران

فروش پودر خرما
مصرف�دام�و�طیور�
04432378846
09121818260

ارومیه-�روستای�نظرآباد�افتخار
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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

نیازمندی های  مشاغل  ایران
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