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گزارشی از رستوران نیمرو   

دلیوری گرم و سرد در تهران
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شهری تاریخ ساز
شهرس��تان خمین زادگاه بنیانگذار بزرگ 
انقاب اس��امی  حض��رت ام��ام خمینی)ره( 
اس��ت و ن��ام آن با ن��ام این مرد ب��زرگ گره 
خورده اس��ت. خمین جنوبی ترین شهرستان 
استان مرکزی محسوب می شود و از شمال به 
شهرستان اراک، از شرق به محات، از جنوب 

به گلپایگان...

ش��ما ممکن اس��ت فردی را در ذهنت��ان تصور 
کنید که ف��ارغ از اتفاقاتی که رخ میدهد همواره 
بر عصبانیت خود کنترل دارد، و یا ممکن اس��ت 
فردی را تجسم کنید که به کارمندان خود اعتماد 
کامل دارد، شنونده خوبی برای تیم خود می باشد 
و تصمیم��ات آگاهانه و دقیق��ی را جهت رهبری 

گروه اتخاد میکند. 
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هنگامی که شما به یک 
 »رهبر کامل و برجسته«

 می اندیشید چه به ذهنتان می آید؟
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شهرس��تان خمی��ن زادگاه بنیانگذار ب��زرگ انقاب 
اس��امی  حضرت امام خمینی)ره( است و نام آن با نام 
ای��ن مرد بزرگ گره خورده اس��ت. خمین جنوبی ترین 
شهرستان اس��تان مرکزی محسوب می شود و از شمال 
به شهرس��تان اراک، از ش��رق به مح��ات، از جنوب به 
گلپایگان )استان اصفهان( و از غرب به الیگودرز )استان 
لرستان( محدود می گردد. وسعت این شهرستان 2267 
کیلومترمربع اس��ت. خمین در ارتف��اع 1800 متری از 
س��طح دریا واقع گردیده است. شهرستان خمین دارای 
2 بخش مرکزی و کمره، 2 شهر خمین و قورچی باشی 
و 7 دهس��تان به مرکزیت شهر خمین می باشد. فاصله 
خمین تا مرکز اس��تان )اراک( 60 کیلومتر است. آب و 
هوای این شهرس��تان در زمستان ها سرد تا بسیار سرد 
و تابستان ها معتدل تا گرم در مناطق مختلف می باشد. 
شهرس��تان خمین در دشتی نسبتا هموار قرار گرفته 
که از اط��راف کوه های مختلف��ی آن را در بر گرفته  اند. 

معروف تری��ن ارتفاعات این شهرس��تان عبارتند از: کوه 
الوند به ارتفاع 2111 متر، کوه انگشت لیس، کوه بوجه 

سلطان و کوه دز. 
آثار تاریخی و باس��تانی باقی مانده در این شهرستان 
همچون سنگ نگاره های تیمره خود گویای تاریخ کهن 
این شهرس��تان اس��ت. در متون جغرافیای اسامی  به 
نام های کوهس��تان، جبال، جبل، قهس��تان، قوهستان 
و باالخره عراق عجم نامیده ش��ده است. بعد  ها قسمت 
وسیعی از عراق عجم را تیمره نام نهادند و سپس تیمره 
به تیمره علیا و تیمره س��فلی تقسیم شد که تیمره علیا 

محدوده کنونی شهرستان خمین بوده است. 
از مناب��ع محدود چنین بر می آید که ش��هرت تیمره 
و خمین پیش از اس��ام و قرون اولیه اس��امی  بیش از 
دوره ه��ای بعد بوده اس��ت و آخری��ن منابعی که در آن 
از تیم��ره نام برده ش��ده مربوط به ق��رن پنجم و هفتم 
هجری اس��ت و پس از آن تا چهار صد سال منابعی که 

روش��نگر وضعیت ناحیه باشد در دست نیست لیکن در 
کتاب نزه��ت القلوب مربوط به قرن هش��تم هجری از 
ویژگی های ناحیه فوق س��خن به میان آمده که نش��ان 
می دهد ب��ه احتمال زیاد نام تیم��ره در زمان تألیف به 
»کم��ره« تبدیل یافت��ه و گلپایگانی  ه��ا آن را کمردی 
خو انده  ان��د. نام »خمی��ن« در منابع به صورت خمهین، 
حمهین، خهبین و خماهین آمده است و برای اولین بار 
در کتاب تاریخ پیامبران و ش��اهان که هزار سال پیش 

نگاشته شده به نام خمین اشاره شده است. 
به دلیل اقلیم و آب و هوای مناس��ب این شهرس��تان 
غالباً فعالیت ه��ای اقتصادی س��اکنین آن دامپروری و 
کش��اورزی است. س��وغات این شهرس��تان، محصوالت 

لبنی، باغی و عسل است. 
از جاذبه های گردش��گری و فرهنگی تاریخی مذهبی 
خمی��ن می توان به غار مس��کونی زاغه بزرگ رباط علیا 
با قدمت بیش از 12000 س��ال و تخته س��نگ های با 

خ��ط کوفی، الون��د رباط و پارک جنگل��ی و کوه بوجه، 
مجموع��ه تاریخ��ی بیت حض��رت امام خمین��ی )ره(، 
امامزاده ابوطالب، امامزاده اسماعیل، امامزاده عبدالعلی 
)روس��تای ریحان(، امامزاده عبداهلل )روس��تای کودزر(، 
امام��زاده اهل اب��ن علی درکیلومت��ر 20 جاده خمین- 
اراک )روس��تای امامزاده(، قلعه س��االر محتش��م، موزه 
مردم شناس��ی، شبستان مسجد جامع، بازار سرپوشیده، 
باغ��ات گل، س��نگ نگاره های تیمره، امام��زاده خدیجه 
خاتون )روس��تای حشمتیه(، کبوترخانه ها، حسینیه آقا 
خان، آسیاب آبی، محراب فضل و یحیی، امامزاده حسن 
)روس��تای طیب آباد(، بیش��ه علی ش��هر قورچی باشی 
)منطقه حفاظت شده الوند(، امامزاده سلیمان و ابوالفتح 
)روس��تای دهنو(، بقعه محمد مالک اش��تر )روس��تای 
گوش��ه محمد مالک(، غارهای انجدان، بقعه شاه قلندر 
و شاه قریب، کاروانسرای ش��اه عباسی، کارخانجات نخ 

طا و. . . اشاره کرد. 

شهری تاریخ ساز



www.forsatnet.ir نمای گردشگری2 ضمیمه پنجشنبه 28 خرداد 1394
شمــاره 251

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

 

امامزاده حسن )طیب آباد(
مزار این امامزاده در 26 کیلومتری جنوب خمین در روس��تایی به نام طیب آباد قرار دارد. ایش��ان از نوادگان 

امام موسی بن جعفر علیه السام می باشند. 
ساختمان بقعه از دو فضای مربع مستطیل و یک فضای هشتی در کنار هم ترکیب شده است. بر فراز هشتی 

گنبدی مخروطی قرار گرفته است. قدمت این بنا به دوره ایلخانی می رسد. 

امامزاده اهل بن علی خشتیجان
این بقعه در مسیر خمین به اراک در 25 کیلومتری خمین در روستای خشتیجان قرار دارد. گنبد قبلی آن 
به ش��کل نیم دایره ای بزرگ با ش��یاری در کمربند نیم دایره از نوع گنبدهای س��اده و پیراسته از پوشش های 
تزیینی بوده اس��ت و گنبد فعلی س��بز رنگ از حالت قبل فاصله گرفته است و شعاع آن نسبت به قبل وسعت 
قابل توجهی یافته اس��ت. صندوق چوبین امامزاده از س��ابقه تاریخی برخوردار است و نام مدفون بر آن چنین 

نگاشته شده است: »اهل بن علی خسرو فردوس مقام« که این جمات نزدیک به 500 سال قدمت دارد. 
ایشان از نوادگان امام سجاد )ع( می باشند. 

سنگ  نگاره های  تیمره
س��نگ نگاره های تیمره یکی از زیباترین و کامل ترین مجموعه س��نگ نوش��ته های کشور است که در ارتفاعات 
بخ��ش جنوبی اس��تان مرکزی ش��امل خمین، دلیجان، نی��م ور و محات بر دل صخره  ها حک ش��ده و آینه ای از 

تجربیات عینی، باورهای اعتقادی و فرهنگی نیاکان این مرز و بوم است. 
این س��نگ نگاره  ها آلبومی  نفیس از نمادها، کتیبه  ها و عایم نش��انگر است که مروری بر صفحات حک شده آن 
بر دل صخره  های سخت خمین و گلپایگان، چگونگی زیست، دانش و تجربیات پیشینیان را فرا روی ما می نهد. 

در س��نگ نگاره های تیمره، مجموعه اطاعات معیش��تی و شکار، حفاظت، اعام خطر، آیین و رسومات و شیوه 
زیست خودنمایی می کند. 

در تنگ غرقاب - قیدو که در کنار گلپایگان و در ش��رق شهرس��تان خمین و روس��تای فرنق واقع ش��ده بالغ بر 
25 تا 30 هزار س��نگ نگاره موجود اس��ت که عمده این نگاره  ها مربوط به جانوران به ویژه بز کوهی و شکار آن به 

دست انسان است. 
در این نگاره  ها ابزار اصلی ش��کار انس��ان تیر و کمان و نیزه اس��ت و در صخره های این منطقه تصاویری از سایر 
پستانداران نظیر قوچ، پلنگ، گوزن، شیر، گراز، گورخر، شتر، پرندگانی چون کبک، بوقلمون، هدهد، درنا و تصاویر 
ش��کارچیان س��وار بر اس��ب، رقص های جادویی، زنان باردار، زایش آدمی  و نبردهای پهلوانی و تن به تن به چشم 
می خورد.  باستان شناس��ان قدمت س��نگ نگاره های تیمره را بین 10 تا 15 هزار س��ال و قدمت سنگ نوشته  ها و 

کتیبه  ها را بین 700 تا سه هزار سال برآورد کرده  اند. 
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امامزاده خدیجه خاتون  درحشمتیه
در حشمتیه خدیجه خاتون دختر امام موسی کاظم علیه السام دفن گردیده و بر روی مزارش بقعه و ضریح 

زیبایی قرار دارد. 
حشمتیه در حدود 5 کیلومتری جنوب غربی خمین واقع شده است. 

این روس��تا مرکز س��کونت تابس��تانی حش��مت الدوله بوده و در آن برای خود عمارتی ساخته که هم اکنون 
ویرانه های آن پابرجاست. 

امامزاده آقا عبدالعلی ریحان
به فاصله 3 کیلومتری از ش��هر خمین در روستای ریحان امامزاده ای بزرگوار به نام آقا عبدالعلی و دو فرزند 

بزرگوارش ابراهیم و اسماعیل به خاک سپرده شده  اند. 
این بزرگوار به علت کش��ف جس��د مبارکش بعد از د ه ها قرن به طور سالم، آوازه ای افزون تر از سایر مشاهیر 
متبرکه پیدا کرده اس��ت. س��اختمان اولیه آن در حدود 300 سال قبل ویران گردید و مردم یک عمارت گلی 

ساده بر فراز قبر بنا کردند تا این که این بنا هم اکنون به طور کلی نوسازی شده است. 
ایشان از نوادگان امام محمد باقر می باشند. 

شاهزاده ابوطالب )ع(
در مرکز خمین مرقد ابوطالب بن زید بن حسن مجتبی )ع( که نزد مردم به شاهزاده ابوطالب معروف است، 
در مساحتی حدود شش هزار مربع واقع شده است و دارای گنبد و  ایوان آجری س�اده اما با تناسب و زیباست. 

قسمت داخلی گنبد به شکل زیبایی آینه کاری شده و ضریح جدید و زیبایی روی قبر گذاشته شده است. 

تیمچه بازار خمین
این تیمچه تنها باز مانده بازار سنتی خمین است که با سقف گنبدی در مکانی گود و به صورت هشت ضلعی 

قرار دارد. گنبد سقف از خارج به وسیله کاهگل پوشیده شده است. 
مصالح آن از آجرهای مربعی اس��ت و در داخل گنبد فضاهایی به عنوان نورگیر تعبیه ش��ده اس��ت. از این 
تیمچه در حال حاضر هیچگونه بهره برداری توریستی انجام نمی گیرد و این خود باعث شده که این اثر سنتی 

و تاریخی رو به تخریب گذارد. 

کبوترخانه ها
در منطق��ه جغرافیایی خاصی از روس��تاهای کمره، س��اختمان های منف��رد، بزرگ و 
کنگره داری ساخته شده است که اکثر آنها در میان زمین های مزروعی و گندمزار ها و در 

اطراف رودخانه قرار گرفته  اند. 
بناهای کنگره داری که نوار س��فیدی از گچ در چهار طرف دیوار ها و کنگره های اطراف 
س��قف آنها کش��یده ش��ده و دس��ته های کوچک و بزرگ کبوتر در حول و حوش آن در 

پروازند یا روی تیرک های آن نشسته  اند. 
کش��اورزان بدین روش از فضله ه��ای این کبوتران برای تقویت زمین های کش��اورزی 

خویش یاری می گیرند. 
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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 
آناسیر پارس              88501640
88960046-7 آالله آسمان آبی 

اهواز

88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر       88984780   

کره جنوبی

88960046 آالله آسمان آبی 
راشاک پرواز             88172818

اوج پرشین               88733050 

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  

اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  
88206180 روشا پرواز  

اروپا

88960046 آالله آسمان آبی 
راشاک پرواز             88172818
اوج پرشین               88733050 
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 
فانوس  88506969
88759284 سیران گشت 
66761218 آریوس پرواز 
88501640 آنا سیر پارس 

تایلند

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

سریالنکا

88644644 سپنتاگشت آریا 

روسیه

تشریفات  22852528
88960046 آالله آسمان آبی 
88759284 سیران گشت 

قبرس اروپایی

تشریفات  22852528
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  

اوج پرشین   88733050 
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 
پارادیس سیر            88760718
اوج پرشین               88733050 
86020311 راه ورسم سفر 
66120654 گردشگران جوان 
88974787 ابر آسا پرواز 
88507575 شاهین پرواز سماء 

مالزی

مالزی سنگاپور

44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
667661218 آریوس پرواز 
88759284 سیران گشت 
88960046 آالله آسمان آبی 
88406464 اورانوس 
88664162 کوروش کبیر 
تیگاتر اول  88324221
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 
84278 همنواز 
88643262 خاطره جهان 
88518519 آسمان هفتم 
44975440 راه ابریشم 
88949260 مسیرهای سبز 
44255033 آریانوس گشت 
88520440 بهسفر 

هند

88984780 ناخدای سفر 

مالدیو

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

بلیت و ویزای چین

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780
پارادیس سیر            88760718

اوج پرشین               88733050 

88644644 سپنتاگشت آریا 
88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780
پارادیس سیر            88760718

اوج پرشین               88733050 

88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780
پارادیس سیر            88760718

اوج پرشین               88733050 
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 
سما سیر پویا            88517445
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 
ناخدای سفر     88984780

رزرو هتل

تشریفات  22852528
صالحان                     22381442

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  

اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  

اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  

شیراز

بندرعباس

خارجی

سواحل خلیج فارس

88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  

اوج پرشین   88733050 
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

فـقـط
5 هزار تومان

88644644 سپنتاگشت آریا 

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

بلیت هواپیما و قطار

نیازمندی های  مشاغل  ایران

سازمان آگهی ها
88553639

ضمیمه پنجشنبه 28 خرداد 1394
شمــاره 251



5 www.forsatnet.ir  نمای   اوقات خوش

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
shominehcafe 77076096   :تلفن

کافه 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

جردن بلوار گلستان بلوار گیتی چهار راه دوما
تلفن: 26215990

خاقان

دلیوری صبحانه در تهران
تلفن:22601889

نیمرو

سعادت آباد سرو غربی بعد از میدان امین پور 
خیابان صدف مجتمع هرمزان تلفن:22063734

کریستال

پارک آب و آتش -  جنب شهر گل
رستوران سان سیتی تلفن:88194913-16

مجموعه رستوران های شهر آفتاب

میدان ولیعصر بلوار کشاورز روبروی هتل اسپیناس 
تلفن:88958184

شاندرمن

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 

 سهروردی شمالی خیابان آپادانا خیابان نیلوفر
پالک 54 تلفن: 88737599

گاندی جنوبی مرکز خرید گاندی
تلفن:88882973

پیتزا کاکتوس

اُ...اینو!

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالک 90
تلفن:22228766

برگر  زغالی

خیابان شریعتی روبروی پارک کوروش 
پالک999 تلفن:22853290

در ب در پیتزا

شمال میدان هفت حوض خیابان خاموشی
تلفن: 77894141

مرکن

 شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد جنب
بانک صادرات تلفن: 22221095

میزگرد

خیابان  مطهری خیابان مهرداد پالک 12
تلفن:88848022

پارادیزو

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

لوکا

شهرک غرب مجمع ارکیه ایرانیان واحد29
تلفن: 22094802

ویولت

برج میالد 
تلفن 88620337

ویونا

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

کالژ

ضلع شمال شرقی میدان المپیک
تلفن: 44749316

غذای سالم ماهنوش

نیازمندی های  مشاغل  ایران

 دلیوری صبحانه 
در تهران

 نیمرو مبتکر دلیوری گرم و سرد در تهران همه روزه با صبحانه های خوشمزه 
در خدمت شماست

تلفن:22601889

پنجشنبه 28 خرداد 1394 ضمیمه 
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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
 مدیریت سرمایه هاي انساني )نگاهي عملیاتي در بنگاههاي  250000

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

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

 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 - 101 راه 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 
مدیریت راهبردی نام تجاری  100,000

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  طراحی هویت برند )رحلی - گالسهـ   رنگی ( 
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 مردک 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 
بازاریابی اجتماعی  170,000
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 
مارکتینگ به بیان ساده - چاپ سوم  30,000
300,000 رفتار مصرف کننده  
200,000  MBAدریک کتاب
98,000  MBA به زبان ساده( 
200,000 مدیریت استراتژیک اصول وشیوه های عمل  
220,000 بازار یابی از صفر تاصد  
250,000 بازاریابی شرکتی B2B اصول 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:  تفویض اختیار
  کارمندان - سرپرستي

  پدیدآورنده:  مترجم:سویل رضازاده  مقدمه:رحیم فرضي پور
  ناشر:  توفیق دانش

  محل نشر:تهران - تهران

معرفي مختصر کتاب:
در دنی��اي امروز، مدی��ران براي ب��اال بردن اثربخش��ي مدیریت در 

س��ازمان ها مجبور هس��تند که بعد از تجزی��ه و تحلیل کارها حجم 
عمده اي از کارها را به زیردس��تان بسپارند. حتي موفق ترین مدیران 
نیز، به تنهایي قادر به انجام تمام کارها نیستند و ناگریزند تا با تفویض 
اختیار عاوه بر اینکه وقت خود را براي کارهاي مهم تر آزاد کنند، در 
عین حال فضایي را براي آماده شدن کارمندان براي مسئولیت هاي 
بیش تر فراهم نماید. براي جلوگیري از مشکات فرآیند تفویض باید 
مراحل زیر طي شود تا نتیجة مثبت به دست آید: کارها را باید تجزیه 
و تحلیل کرد و س��پس تفویض نمود، باید فرد مناسب براي تفویض 
اختیار را مشخص کرد، باید افراد انتخاب شده را توجیه کرد، و پس از 

تفویض کارها بر فرآیند تفویض اختیار نظارت داشت.

تفویض کار
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شما ممکن اس��ت فردی را در ذهن تان تصور کنید 
که فارغ از اتفاقاتی که رخ می دهد همواره بر عصبانیت 
خود کنترل دارد یا ممکن است فردی را تجسم کنید 
که به کارمندان خود اعتماد کامل دارد، شنونده خوبی 
برای تیم خود اس��ت و تصمیمات آگاهانه و دقیقی را 
جهت رهبری گروه اتخ��اد می کند. صفاتی که به آنها 
اش��اره ش��د همگی از ویژگی های یک رهبر قدرتمند 
در مهارت های هوش هیجانی اس��ت. رویکرد ما در این 
مقاله بیان اهمیت هوش هیجانی برای رهبران و شیوه 

بهبود این ویژگی در آنها است. 
هوش هیجانی چیست؟ 

هوش عاطفی یا هوش هیجانی، ش��امل ش��ناخت و 
کنترل عواطف و هیجانات خود و اطرافیان مان اس��ت. 
اف��رادی که از ه��وش هیجانی باالی��ی برخوردارند، از 
احساس��ات خود و تعبیر و مفهوم آنها مطلع هس��تند، 
عاوه بر این می دانند که این احساسات چگونه بر دیگر 
افراد تأثیر می گذارند. مهارت های هوش هیجانی یکی 
از ملزومات رهبران برای کسب موفقیت است. خودتان 
قضاوت کنید چه کسی پیروز میدان است؟ رهبری که 
در مواجهه با استرس و فشارهای روانی کنترل خود را 
از دس��ت می دهد و بر سر کارمندانش فریاد می زند یا 
رهبری که قادر اس��ت کنت��رل خود را حفظ کند و در 

فضایی آرام به تحلیل و بررسی موقعیت بپردازد؟ 
پنج عام��ل اصلی یعنی خودآگاه��ی، قدرت تنظیم 
احساس��ات خود، ایجاد انگیزه، همدلی، و مهارت های 
اجتماعی در هوش هیجانی بسیار مطرح و قابل توجه 
هستند. هرچه ش��ما به عنوان رهبر این عوامل را بهتر 
مدیری��ت کنید، از هوش هیجانی بیش��تری برخوردار 

هستید. 
خودآگاهی

اگر ش��ما دائ��م بدانید که چه احساس��ی دارید و به 
این باور که احساس��ات و عملکرد ش��ما روی دیگران 
تأثیر می گذارد، برسید، این یعنی به مرحله خودآگاهی 
راه یافته اید. خودآگاهی آن هنگام که شما در موقعیت 
رهبری هس��تید، به معنای این اس��ت که ش��ما نقاط 
ضع��ف و قوت خ��ود را می شناس��ید و در نتیجه این 
شناخت با فروتنی با سایر افراد رفتار می کنید. اما برای 
بهبود خودآگاهی می توان کارهایی انجام داد. به عنوان 
مثال، اگر شما روزانه دقایقی را به یادداشت کردن افکار 
خود اختصاص دهید این تمرین به افزایش خودآگاهی 
ش��ما کمک خواهد کرد. عاوه بر این زمانی که ش��ما 
دچار احساس��ات قوی چون خش��م می ش��وید کمی 
خ��ود را آرام کنید و به این بیندیش��ید که چه عاملی 
سبب ایجاد چنین احساسی در شما شده است. فرقی 

نمی کند در چه موقعیتی قرار گرفته اید، ش��ما همواره 
می توانی��د عکس العمل خود را نس��بت به آن موقعیت 

انتخاب کنید. 
قدرت تنظیم/تعدیل احساسات خود

رهبران��ی که احساس��ات خ��ود را به ط��رز مؤثری 
تنظیم می کنند، به ندرت رفتارهای کامی نامناس��ب 
و نسنجیده ای با اطرافیانشان دارند، با عجله و به دور از 
اندیشه تصمیم نمی گیرند و در قضاوت هایشان نسبت 
به دیگران کلیش��ه ای عمل نمی کنن��د و به ارزش های 
آنها احترام می گذارند. در حقیقت، احساسات رهبران 
قدرتمند همواره تحت کنترل ش��ان است. این عنصر از 
هوش هیجانی انعطاف پذیری، تعهد و مسئولیت پذیری 
رهبر را نیز دربر می گی��رد. در ادامه راهکارهایی را که 
شما می توانید به وس��یله آنها توانمندی خود را در این 

حوزه بهبود دهید، ارائه می شود. 
ارزش های خود را بشناسید: آیا شما دید روشنی 
از جایی که مطلقا س��ازش نخواهید ک��رد دارید؟  آیا 
می دانی��د ارزش های ش��ما چ��ه چیزهایی هس��تند؟  
چه مس��ائلی بیش��ترین اهمیت را از نظر شما دارند؟  
بخش��ی از زمان خود را به استخراج منشور اخاقی تان 
اختص��اص دهید، اگر بدانید که چ��ه مواردی در مورد 
شما در اولویت هستند و برایتان نسبت به بقیه مهم تر 
به ش��مار می آیند، زمانی که می خواهید در موضوعی 
اخاقی تصمیم گیری کنید، س��ریع تر تصمیم مناسب 

را می گیرید. 
مسئولیت پذیر باشید: اگر برنامه هایتان به درستی 
پیش نمی روند و شما تمایل به سرزنش دیگران دارید، 
زمان آن رسیده که این عادت را ترک کنید، مسئولیت 
اش��تباهات خود را برعه��ده بگیرید و عواق��ب آنها را 
بپذیرید و در کارتان متعهد باشید. در این صورت است 
که بعد از گذش��ت زمان اندکی احت��رام اطرافیانتان را 

کسب خواهید کرد. 
تمریـن کنید کـه آرام باشـید: این ب��ار که در 
موقعیت��ی چالش برانگی��ز ق��رار گرفتید، س��عی کنید 
آگاهان��ه عملکرد خود را زیر نظر بگیری��د. آیا با فریاد 
کشیدن بر سر دیگران سعی بر کاهش میزان استرس 
خود دارید؟  تمرین های نفس کشیدن عمیق را انجام 
دهید تا به آرامش برس��ید و س��عی کنی��د تمام نکات 
منفی را که می خواهید ب��ه زبان بیاورید در ابتدا روی 
کاغذی بنویسید. سپس آن را پاره کرده و دور بریزید. 
ابراز این احساسات روی کاغذ و البته نشان ندادن آنها 
به شخص دیگری بسیار بهتر از فریاد کشیدن و مطرح 
کردن این نکات منفی با گروه است. عاوه بر این، این 
راهکار به شما این امکان را می دهد تا عکس العمل های 

خود را به چالش بکش��ید و اطمینان حاصل کنید که 
آنها عادالنه هستند. 

انگیزه
رهبران با انگیزه های درونی و خودجوش همواره در 
راستای اهداف خود در تاش هستند و استانداردهای 
کیفیت بس��یار باالیی برای کار خود در نظر می گیرند. 

چگونه می توانید انگیزه خود را افزایش دهید؟ 
یک بـار دیگر دالیل خـود را بـرای حرفه ای 
کـه در حال حاضـر به آن می پردازید، بررسـی 
کنید: ش��ما به آسانی ممکن اس��ت آنچه را واقعاً در 
مورد کار خود دوس��ت دارید، فراموش کنید، بنابراین 
زمانی را به یادآوری دالیلی که ش��ما را برای ورود به 
این حرفه بسیار مش��تاق کرده بود، اختصاص دهید. 
اگر ش��ما از موقعی��ت کنونی تان ناراضی هس��تید و 
نمی توانی��د دالیل خود را به درس��تی به یاد بیاورید. 
از تکنیک های مناسب در جهت کشف ریشه های این 
مشکل اس��تفاده کنید. این رویکرد ریشه یابی موجب 
می شود تا شما از زاویه دید دیگری به مسئله و چالش 

پیش آمده بپردازید. 
بدانید که در کجا ایسـتاده اید: چگونگی و میزان 
انگیزه ت��ان را ب��رای رهب��ری تعیین و بررس��ی کنید. 
»ارزیابی انگی��زه رهبری« به ش��ما در فهم انگیزه تان 
به عنوان رهبر کمک شایانی می کند و درصورتی که به 
این نتیجه برس��یدکه برای رهبری به انگیزه بیشتری 
نیاز داری��د، این امکان را برایت��ان فراهم می کند تا از 

منابع مختلف بهره مند شوید. 
امیدوار باشـید و نکات مثبت را بیابید: رهبران 
با انگیزه بدون توجه به مش��کاتی که ب��ا آنها روبه رو 
می شوند، معموالً انسان های خوشبینی هستند. اگرچه 
ایجاد این چارچوب فکری و مدل ذهنی نیاز به تمرین 
و تاش بسیاری دارد اما در نهایت باعث موفقیت شما 
در مس��یر رهبری تان می شود. هر بار که با یک چالش 
یا حتی شکس��ت مواجه می شوید، سعی کنید حداقل 
یک نکته مثبت در موقعیت و ش��رایط پیش آمده پیدا 
کنی��د. این مورد مثبت می توان��د خیلی کوچک مانند 
ی��ک ارتباط جدی��د یا حتی یک دس��تاورد با تأثیرات 

بلند مدت، چون یک درس بسیار ارزشمند، باشد. 
همدلی

وجود ویژگی همدلی در یک رهبر، در راستای رهبری 
و مدیریت یک س��ازمان موفق، امری حیاتی محسوب 
می ش��ود. رهبران با این خصیصه می توانند در شرایط 
مختلف خود را به جای دیگران بگذارند و درک بهتری 
از ش��رایط داشته باش��ند. آنها به توسعه افراد تیم شان 
کمک می کنند و افرادی ک��ه ناعادالنه رفتار می کنند 

را به چالش دعوت می کنند. بازخوردهای س��ازنده ای 
را به اطرافیان شان می دهند و در مقابل افرادی که نیاز 
دارند تا حرف ها و نظرات شان شنیده شود، شنونده های 
خوبی هستند. اگر می خواهید وفاداری و احترام تیم تان 
را به دس��ت بیاورید با همدل بودن به آنها نشان دهید 
که برای ش��ما مهم هس��تند. چگونه می توانید همدل 

بودن را در خودتان بهبود دهید؟ 
خ��ود را در موقعی��ت افراد دیگر بگذاری��د: اینکه ما 
همواره مدافع و حامی نقطه نظرات خودمان باشیم، کار 
آسانی است. شاید بهتر است گاهی مسئله را با رویکرد 

و نقطه نظرات دیگران ببینیم و بررسی کنیم. 
به زب��ان بدن توجه کنی��د: زبان بدن ش��ما گویای 
احس��اس واقعی ش��ما از موقعیتی اس��ت ک��ه در آن 
ق��رار گرفته اید، بنابراین هنگامی که در حال ش��نیدن 
حرف های دیگران هس��تید به این مسئله توجه داشته 
باش��ید تا پیام مثبت و س��ازنده ای را به فرد مقابل تان 
منتق��ل کنید. فراگی��ری زبان بدن می توان��د یکی از 
دارایی های ارزش��مند یک رهبر برجسته باشد، چرا که 
ش��ما به کمک این مهارت به احس��اس حقیقی طرف 
مقابل پی می برید و در نتیجه عکس العمل های بهتری 

نشان می دهید. 
مهارت های اجتماعی

رهبرانی ک��ه در این عنصر از هوش هیجانی مهارت 
دارند در واقع برقرار کننده های ارتباط خوبی هس��تند. 
آنها همواره آماده شنیدن خبرهای خوب و بد هستند، 
متخصص در حمای��ت از تیم خود و همواره برای آغاز 
ماموریت ها و پروژه های جدی��د با انگیزه و هیجان زده 
هس��تند. این رهبران در مدیریت تغییر و حل و فصل 
اختافاتی که در س��ازمان رخ می دهد بس��یار توانمند 
هس��تند. آنها از کارها عقب نش��ینی نکرده و کارها را 
به واس��طه دیگران انجام نمی دهند، بلکه با رفتار خود 
باعث ایجاد الگو برای س��ایرین می شوند. بنابراین برای 

ساختن مهارت های اجتماعی چه باید کرد؟ 
حل و فصل کردن منازعات را بیاموزیم: رهبران باید 
بدانند که چگونه اختافاتی را که در میان اعضای تیم 
آنها، مش��تریان یا فروش��ندگان به وجود می آید، حل 
کنند. یادگیری این مهارت برای موفقیت الزامی است. 
مهارت ه��ای برقراری ارتباط خود را بهبود بخش��ید 
و ی��اد بگیری��د ک��ه چگونه اف��راد را تحس��ین کنید: 
توانایی تحس��ین دیگران به عل��ت عملکرد ثمربخش 
و ویژگی های منحصربه فردش��ان هنر بزرگی است که 
برای دس��تیابی به آن تاش فراوانی الزم است و از این 
طریق است که شما وفاداری اعضای تیمتان را به دست 

خواهید آورد. 

هنگامی که شما به یک »رهبر کامل و برجسته« 
می اندیشید چه به ذهن تان می آید؟ 
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ماده 62- تراش��یدن و پاک کردن و الحاق کردن به 
هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اس��ناد و اماک ممنوع 
است تمام الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده 
یا درمحل پاک ش��ده نوشته می ش��ود از درجه اعتبار 

ساقط خواهد بود. 
م��اده 63- طرفی��ن معامله ی��ا وکای آنها باید ثبت 
س��ند را ماحظه کرده و مطابقت آن ثبت با اصل سند 
به توسط مشار الیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق شود. 
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد 
می کن��د تصدیق و امضای طرف متعه��د کافی خواهد 

بود. 
م��اده 64- در صورتی ک��ه طرفین معامل��ه یا یکی 
از آنه��ا کور یا کر و گنگ و بی س��واد باش��ند عاوه بر 
معرفین هر یک از اش��خاص مزب��ور باید به معیت خود 
ی��ک نفر از معتم��دان خود را حاضر کن��د که در واقع 
قرائ��ت ثبت و امض��ای آن حضور به هم رس��انند مگر 
اینکه بین خود معرفین کس��ی باش��د که طرف اعتماد 
آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید 
از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها با اشاره مطلب 
را بفهماند، در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت 

می شود و در ستون ماحظات دفتر باید قید شود. 
ماده 65- امضای ثبت س��ند پس از قرائت آن توسط 
طرفی��ن معامله یا وکای آنها دلیل رضایت آنها خواهد 

بود. 
ماده 66- موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد 
است عاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز 
که طرف اعتماد ش��خص بی سواد باشد الزم است مگر 
در صورتی که بین خود معرفین شخص با سوادی باشد 

که طرف اعتماد شخص بی سواد است. 
ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت 
ش��ده و ای��ن قرائت و همچنین رضایت مش��ارالیه باید 

در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا ش��ود معامله 
کنن��ده بی س��واد نیز باید عامت انگش��ت خود را ذیل 

ثبت سند بگذارد. 
ماده 68 - هرگاه س��ندی به واسطه تقصیر یا غفلت 
مس��ئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید 
عاوه بر مجازات های مقرر از عهده تمامی خسارت های 

وارده نیز برآید. 
ماده 69- هرگاه طبق ش��رایط مق��رر بین طرفین و 
با اطاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فس��خ یا 
متعه��دی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر 
نبوده یا نش��ود مراج��ع مزبور پ��س از ماحظه قبض 
صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله 

در صورتی که عب��ارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر 
باش��د و پس از تامین حق��وق طرف مقابل مراتب را در 
دفتر قید و به طرف اخطار می کند که حق خود را اخذ 

و برای باطل کردن ثبت حاضر شود. 

فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده 70- س��ندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده 
رس��می اس��ت تمام محتویات و امضاهای مندرجه در 
آن معتب��ر خواه��د بود مگر اینکه مجعولیت آن س��ند 

ثابت شود. 
م��اده 71- اس��ناد ثبت ش��ده در قس��مت راجع به 
معامات و تعهدات مندرج در آنها نس��بت به طرفین یا 

طرفی که تعهد کرده و تمامی اش��خاصی که قائم مقام 
قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند 

داشت. 
ماده 72- تمامی معامات راجع به اموال غیر منقوله 
که طبق مقررات راجعه به ثبت اماک ثبت شده است 
نس��بت به طرفی��ن معامل��ه و قائم مقام قانون��ی آنها و 
اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. 
م��اده 73- قض��ات و مام��وران دیگر دولت��ی که از 
اعتباردادن به اس��ناد ثبت ش��ده اس��تنکاف کنند در 
محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی 
که ای��ن تقصیر قضات یا ماموران ب��دون جهت قانونی 
باش��د و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان 
اسناد رس��می متوجه ش��ود محکمه انتظامی یا اداری 
عاوه بر مجازات اداری،  آنها را به جبران خسارات وارده 

نیز محکوم خواهد کرد. 
م��اده 74- س��وادی ک��ه مطابقت آن ب��ا ثبت دفتر 
تصدیق ش��ده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر 

در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. 

باب چهارم - اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 92- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون 
و س��ایر اموال منقول بدون احتی��اج حکمی از محاکم 
عدلیه الزم االجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی 
که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.  

ماده 93 تمامی اس��ناد رس��می راجع ب��ه معامات 
اماک ثبت شده مستقا و بدون مراجع به محاکم الزم 

االجراست. 
ماده 94- ملغی شده است. 

ماده 95- عموم ضابطین عدلیه و س��ایر قوای دولتی 
مکلف هس��تند که در مواقعی که ازطرف ماموران اجرا 
به آنها مراجعه می ش��ود در اج��رای مفاد ورقه اجراییه 

آشنایی با مجموعه قوانین ثبت اسناد و امالک)بخش پایانی(
ضمیمه پنجشنبه 28 خرداد 1394
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اقدام کنند. 
ماده 96- 97- 98 ملغی شده اند. 

م��اده 99- ادعای مجعولیت س��ند رس��می عملیات 
راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه 
مس��تنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم 

هم موافقت کرده باشد. 

باب پنجم - جرایم و مجازات
م��اده 100 - هر یک از مس��تخدمین و اجزای ثبت 
اس��ناد و اماک و صاحبان دفاتر رس��می عامدا یکی از 
جرم های ذیل را مرتکب ش��ود جاعل در اسناد رسمی 
محس��وب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اس��ناد 

رسمی مقرر است محکوم خواهد شد: 
اوال- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. 

ثانیا- س��ندی را بدون حضور اش��خاصی که مطابق 
قانون باید حضور داشته باشند ثبت کند. 

ثالثا- س��ندی را به اس��م کس��انی ک��ه آن معامله را 
نکرده اند ثبت کند. 

رابعا- تاریخ س��ند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در 
دفتر ثبت کند. 

خامس��ا- تمام یا قس��متی از دفاتر ثبت را معدوم یا 
مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکش��د یا به وس��ایل 
متقلبان��ه دیگ��ر ثبت س��ندی را از اعتبار و اس��تفاده 

بیندازد. 
سادس��ا- اس��ناد انتقال��ی را با علم به ع��دم مالکیت 

انتقال دهنده ثبت کند. 
سابعا- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته یا 

از سندیت افتاده ثبت کند. 
م��اده 101- ه��رگاه اعض��ای ثبت اس��ناد و اماک 
سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه 
مملکتی داش��ته ثبت کند از یک س��ال تا س��ه سال از 

خدمات دولتی منفصل خواهد شد. 
م��اده 102- هر یک از اعضای ثبت اس��ناد و اماک 
قبل از احراز هویت اش��خاص ویا اهلیت اصحاب معامله 
ی��ا قابلیت موضوع معامله س��ندی را عمدا ثبت کند به 

مجازات اداری فوق محکوم خواهد شد. 
ماده 107- هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی 
یا س��کنی یا مباش��رت و به طور کلی هر کس نسبت به 
ملکی امین محس��وب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای 
ثب��ت آن را کند به مج��ازات کاهبردار محکوم خواهد 

شد. 
ماده 109- هر کس نس��بت ب��ه ملکی که در تصرف 
دیگ��ری بوده خود را متصرف قلم��داد کرده و تقاضای 
ثبت کند کاهبردار محسوب می شود. اختافات راجع 

به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست. 

مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف 
سازمان ثبت و اسناد 

ش��ورای عال��ی اداری در چه��ل و دومی��ن جلس��ه 
مورخ 1372/3/4 بنا به پیش��نهاد س��ازمان امور اداری 
و اس��تخدامی کش��ور در زمین��ه بهبود سیس��تم ها و 
روش ه��ای انجام کار و به منظور ارتقای س��طح کارایی 
و دس��تیابی به نظام کارآمد اجرایی و تسهیل و تسریع 

امور مراجعین موارد ذیل را تصویب کرد. 
1- س��ازمان ثبت اسناد و اماک کشور موظف است 
از تاریخ 15تیر ماه 1372 در زمینه تفکیک ساختمان 
صدور سند مالکیت س��اختمان، اصاح سند مالکیت و 

صدور سند مالکیت المثنی به ترتیب زیر اقدام کند. 
الف- روش تفکیک ساختمان

- صورت مجلس تفکیک��ی حداکثر ظرف مدت پنج 
روز  )ب��رای تهران هفت روز( پ��س از دریافت مدارک 
ش��امل فرم تقاضا، نقشه س��اختمان، گواهی پایان کار  

)شناسنامه ساختمان( صادر می شود. 
ب- روش صـدور سـند مالکیـت سـاختمان  

)موضوع ماده22 قانون ثبت(
- سند مالکیت ساختمان حداکثر ظرف مدت دو روز  
)برای تهران س��ه روز( پس از دریاف��ت مدارک قانونی 

حسب مورد صادر و به متقاضی تسلیم می شود. 
ج- روش اصالح سند  )اجرای ماده 149 الحاقی 

به قانون ثبت(

- اصاح سند مالکیت و تسلیم آن به ذی نفع حداکثر 
ظرف مدت ش��ش روز  )برای تهران هشت روز( پس از 

دریافت فرم تقاضا صورت می پذیرد. 
د- روش صدور مالکیت المثنی. 

- صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به ذی نفع 
حداکثر ظ��رف مدت 20 روز پ��س از دریافت مدارک 

قانونی صورت می پذیرد. 
تبصره- س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کشور موظف 
اس��ت در مورد تقلیل آگهی های موضوع اصاح تبصره 
یک ماده 120 آیین نامه قانونی ثبت اس��ناد و اماک به 

یک نوبت تمهیدات الزم را فراهم کند. 
2- چنانچ��ه انجام فعالیت ه��ای مربوط به هر یک از 
روش ه��ای مذکور با موانع قانونی مواجه ش��ود، تمامی 
واحدهای ثبتی موظفند ظرف مدت زمان تعیین ش��ده 
در روش های اصاحی ماده یک حس��ب مورد مراتب را 

با ذکر دالیل کتبا به متقاضی اعام کنند. 
3- س��ازمان ثب��ت اس��ناد و اماک کش��ور موظف 
اس��ت از تاریخ تصویب این مصوبه نسبت به طراحی و 
استقرار سیس��تم مکانیزه و نوین بایگانی  )میکروفیلم، 
میکرو فیش و. . . .( و پایگاه اطاعاتی مناس��ب  )شبکه 
کامپیوت��ری( از طریق تنظیم پروژه زمان بندی ش��ده 

اقدام کند. 
4- س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کشور موظف است 
حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این مصوبه 
به منظور بازنگری و اصاح قوانین و مقررات مورد عمل 

در واحدهای ثبتی تمهیدات الزم را فرا هم کند. 
5- س��ازمان ثبت اسناد و اماک کشور موظف است 
به منظور تس��ریع و تسهیل امور ارباب رجوع نسبت به 

ایجاد واحد امور مراجعین اقدام کند. 
7- سازمان ثبت اس��ناد واماک کشور موظف است 
در تمامی ش��هرهایی که مجتمع های اداری - خدماتی 
دای��ر می ش��ود از طریق اس��تقرار واحده��ای ثبتی در 
مجتمع های مذکور نسبت به ارائه خدمات اقدام کند. 

8- سازمان ثبت اسناد و اماک کشور و سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به ایجاد واحد 

بهبود سیستم ها و روش ها از محل ردیف های سازمانی 
موجود یا ایجاد پس��ت اقدام کرده و واحد مزبور موظف 
اس��ت به طور مستمر نسبت به بررسی، اصاح و تدوین 

روش های انجام کار اقدام کند. 
9- س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی کشور  به ازای 
افرادی که از خدمات در مش��اغل تخصصی در سازمان 
مزبور بازنشس��ته می ش��وند و نیز پس��ت های سازمانی 
باتصدی مش��اغل تخصصی در س��قف نیروی انسانی 
پیش بینی ش��ده در برنامه پنج ساله اول تمهیدات الزم 

را فراهم می کند. 
10- س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کشور به منظور 
استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در جهت اجرای 
ای��ن مصوبه از ط��رح کارانه مصوب ش��ورای حقوق و 

دستمزد برخوردار خواهد بود. 
11- سازمان ثبت اسناد و اماک کشورموظف است 
پیشنهاد افزایش فوق العاده مشاغل تخصصی را حداکثر 
ظرف مدت پنج روز به سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور ارائه کرده و سازمان مذکور موظف است حداکثر 
ظرف مدت پنج روز پیش��نهاد مزب��ور را برای طرح در 

شورای حقوق و دستمزد آماده کند. 
12- دستگاه های ذی ربط موظفند به منظور افزایش 
درآمدهای سازمان ثبت اسناد و اماک کشور تمهیدات 

الزم را فراهم کنند. 
13- س��ازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت 
تحقق مفاد این مصوبه نسبت به پیش بینی و تخصیص 

اعتبارات الزم اقدام نماید. 
14- وزارت پس��ت و تلگ��راف و تلفن موظف اس��ت 
در جهت تامین نیازهای س��ازمان ثبت اسناد و اماک 
کش��ور همکاری های الزم را با س��ازمان مذکور معمول 

کند. 
15- ریی��س س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور 
مس��ئول اج��رای مف��اد مصوب��ه اس��ت و دبیرخان��ه 
ش��ورای عال��ی اداری گزارش پیش��رفت ای��ن مصوبه 
 را ه��ر س��ه ماه یک ب��ار به ش��ورای عال��ی اداری ارائه 

خواهد کرد. 

پنجشنبه 28 خرداد 1394 ضمیمه 
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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

ضمیمه پنجشنبه 28 خرداد 1394
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بوشهر – خبرنگار فرصت امروز - در سال جاری 
59 زمین چمن مصنوعی در روس��تاهای استان بوشهر 
احداث می شود . به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
استان بوشهر سرپرس��ت بنیاد مسکن استان بوشهر با 
اع��ام ای��ن مطلب اف��زود:  دولت تدبی��ر و امید توجه 
خاصی به روس��تاها دارد و تاکن��ون گام های خوبی در 
راس��تای عمران و آبادی روس��تاها برداشته شده است. 
حمید حیدری اظهارداش��ت: اس��تاندار بوش��هر نیز در 

راستای نگاه دولت همواره در جلسات مختلف تاکیدات 
زی��ادی ب��ه عمران و آبادی روس��تاها دارد و در س��ال 
گذش��ته اعتبارات زی��ادی به روس��تاها اختصاص داده 
که نس��بت به گذشته رش��د خوبی نشان می دهد. وی 
افزود: یکی از کارهایی که با عنایت اس��تاندار بوشهر در 
دستور کار قرار گرفت. احداث زمین چمن مصنوعی در 

روس��تاها بوده که باعث ش��ور و حال وصف ناشدنی در 
بین جوانان روس��تاها بوج��ود آورد. حیدری بیان کرد: 
در س��ال گذش��ته احداث 59 زمین چمن مصنوعی در 
روستاهای باالی هزار نفر جمعیت آغاز شد که تاکنون 
53 زمین چمن به اتمام رس��یده اس��ت و مابقی نیز به 

زودی به بهره برداری می رسد. 

اصفهان – خبرنگار فرصت امروز - مدیر شهرسازی 
الکترونیک و برون سپاری ش��هرداری اصفهان اعام کرد: 
سامانه ثبت درخواس��ت اینترنتی شهروندان از نیمه دوم 
خردادماه س��ال جاری در شهرداری منطقه شش اصفهان 
بصورت آزمایش��ی راه اندازی و از ابتدای تیرماه ، به سایر 
مناطق شهرداری اصفهان تسری می یابد. وحید مهدویان 
ب��ا بیان این مطلب گفت: در ح��ال حاضر تمام مراجعات 
م��ردم ب��ه واحد شهرس��ازی مناط��ق براي اخ��ذ پروانه 

س��اختمان ، گواهی عدم خاف )س��فتکاری ( ، پایانکار ، 
اخذ پاسخ بانک ، دفترخانه و غیره و پیگیری روند مربوطه 
به صورت حضوری به شهرداری منطقه ذیربط  می باشد 
و علیرغم تکمیل آرش��یو الکترونیکی در سیستم مکانیزه 
شهرسازی جاری ش��هرداری  و حذف فیزیکی پرونده ها،  
دسترس��ی مالکین به پرونده ملکش��ان  بصورت دستی و 
الزاما با مراجعه حضوری به ش��هرداری منطقه است که با 
راه اندازی سامانه مذکور ، امکان ارائه خدمات شهرسازی 

ب��ه مالکین بص��ورت اینترنتی و  بدون نی��از به  مراجعه 
حضوری آنها به شهرداری محقق می گردد. وی  ثبت انواع 
درخواست های شهرسازی )پروانه ساختمان ، گواهی عدم 
خاف )س��فتکاری ، پایانکار ، اخذ پاسخ بانک ، دفترخانه 
و .... (، پیگیری روند اجرایی درخواس��ت در ش��هرداری و 
همچنین رویت کلیه اوراق پرونده ملک مربوطه توس��ط 
مالکین را از جمله قابلیت های این سیس��تم بر شمرد و  
افزود: مالک صرفا یک مرتبه به شهرداری اصفهان جهت 

احراز هویت و اخذ کد امنیتی ورود به س��امانه مراجعه و 
من بعد کلیه مراجعات وی به ش��هرداری اصفهان بصورت 
اینترنتی و غیر حضوری امکان پذیر می باش��د .مهدویان 
تصریح کرد: یکپارچگی اطاعات در ش��هرداری  ، پس از 
تس��ری سامانه مذکور  به کل مناطق شهرداری اصفهان ، 
چنانچه شهروندی دارای چندین ملک در مناطق مختلف 
ش��هرداری نیز  باشد ، صرفا با یکبار مراجعه به شهرداری 
و انج��ام مراحل احراز هویت و اخذ کد امنیتی ، می تواند 
ب��ه پرون��ده الکترونیکی کلی��ه اماکش درتم��ام مناطق 
ش��هرداری اصفهان  دسترسی و همچنین از قابلیت های 

سامانه  بهره مند شود .

گـرگان – خبرنگار فرصـت امروز - مدی��ر امور آبفار 
شهرس��تان گ��رگان از حف��ر ی��ک حلقه چاه آب ش��رب در 
روس��تای نومل این شهرس��تان خبر داد. به گ��زارش روابط 

عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضاب روس��تایی 
گلس��تان محمد محبوبی با اعام این خبر افزود در راستای  
تامین ،بهبود و ارتقای کیفیت آب شرب، این مدیریت اقدام 

ب��ه حفر یک حلقه چاه  و اج��رای 4 کیلومتر خط انتقال  تا 
مخزن  دراین روس��تا نموده است.وی افزود جهت انجام این 
عملیات مبلغ 2 میلیاردو 840 میلون ریال هزینه شده است.

احداث 59 زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان بوشهر 

مدیر شهرسازی الکترونیک و برون سپاری شهرداری اصفهان:

راه اندازی سامانه ارائه خدمات شهرسازی بصورت اینترنتی به شهروندان از نیمه دوم ماه جاری

حفر یک حلقه چاه آب شرب در 
روستای نومل شهرستان گرگان

اهـواز – خبرنـگار فرصت امـروز -  معاون مدیر 
تولید )مهندس��ي تعمیرات( مناط��ق نفتخیز جنوب از 
بکارگیري موتورهاي الکتریکي با راندمان باال و سازگار 
با محیط زیست ، در استانداردهاي صنعت نفت در آینده 
نزدیک و نهادینه ش��دن این تکنولوژي در تاسیس��ات 
این ش��رکت خب��ر داد.مهندس محمدحس��ین خندان 

در  س��مینار »کاهش تلفات و افزایش راندمان مصرف 
انرژي الکتریکي در صنایع« ضمن ارائه روش هاي نوین 
ارتقاي استانداردهاي س��اخت الکتروموتورها و افزایش 
می��زان بازده موتورهاي الکتریکي در صنعت نفت گفت 
: بررس��ي هاي ارائه شده، نشان مي دهد که با استفاده 
از موتورهاي الکتریکي با راندمان باال در تاسیسات نفت 

و گاز مي توان ح��دود 5 تا 10 درصد در مصرف انرژي 
الکتریک��ي ، بدون کاه��ش در عملک��رد تولید ، صرفه 
جویي کرد. وي گفت : موتور هاي الکتریکي با راندمان 
باال جایگزین توربین هاي گازي کم قدرت و موتورهاي 
الکتریک��ي قدیم��ي ک��ه از راندمان پایین��ي برخوردار 
هس��تند ، خواهد ش��د و یکي از مهم ترین مزیت هاي 

اس��تفاده از این موتورها کاهش آلودگي هاي زیس��ت 
محیطي اس��ت. مهندس خندان  با اشاره به این مطلب 
ک��ه  بخش زیادي از مصرف انرژي الکتریکي در صنایع 
مرب��وط به موتورهاي الکتریکي اس��ت،اظهار داش��ت : 
در مجم��وع صرفه جویي عظیم��ي از  بابت بکارگیري 
موتورهاي الکتریکي با راندمان باال حاصل خواهد ش��د 
و با انجام محاسبات مهندسي و انتخاب صحیح، هزینه 
هاي سرمایه گذاري در یک بازه زماني حداکثر 5 ساله، 
از طری��ق صرفه جویي در پرداخ��ت هزینه هاي انرژي 

قابل برگشت مي  باشد.

در مناطق نفتخیز جنوب اجرایي مي شود

استفاده از موتورهاي الكتریكي با راندمان باال و سازگار با محیط زیست

اهواز – خبرنگار فرصت امروز -  توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعضای کمیته توسعه 
دولت الکترونیک و هوش��مند س��ازی و کمیته مدیریت عملکرد این ش��رکت منصوب ش��دند .محمود جانقربان 
مدیر عامل این شرکت طی حکمی مهرداد سروش، کیوان خورسند، مهدی زیبایی فر، مهرداد بادی موسوی)دبیر 
کمیته(، علی اصغر خدامراد منگری، اش��کان نظام پور و خانم ها ناهید غامحس��ین و آزیتا موسوی گورابی را به 
عضویت کمیته توس��عه دولت الکترونیک و هوش��مند س��ازی منصوب کرد .همچنین در حکم دیگری ، مهرداد 
س��روش، کیوان خورس��ند)رییس کمیته(، مهدی زیبایی فر، مهرداد بادی موس��وی، وحید معرف، عبدالوهاب 
بدیع الزمان، رستم شمس، منصور کرمی، بهروز ارجمندی، منصور پور عابدی، علی اصغر خدامراد منگری و خانم  

ناهید غامحسین را به عضویت کمیته مدیریت عملکرد در شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب شدند .

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز -  معاون وزیر راه و رییس شرکت راه آهن جمهوری قزاقستان با همراهی 
جمعی از مس��ئوالن صنعت ریلی کشوری و استانی، از زیرساخت های شبکه راه آهن بزرگ ترین بندر تجاری ایران 
در استان هرمزگان بازدید و از مشاهده امکانات این بندر ابراز شگفتی کرد.  »عسکر مامین« در بازدید از محوطه ها 
وزیرساخت های ریلی بندر شهید رجایی گفت: طی سال جاری برنامه داریم تا 15 میلیون تن کاالی کشورهای چین 
و روسیه به قزاقستان از طریق این بندر تراتزیت شود. رییس شرکت راه آهن جمهوری قزاقستان با اشاره به اینکه با 
شرکت های خصوصی برای توسعه فعالیت در بندر شهید رجایی در حال مذاکره هستیم، افزود: با افتتاح خط جدید 
ریلی بین کش��ورهای قزاقستان، ترکمنستان و ایران، بندر شهید رجایی جایگاهی خوب برای ترانزیت کاالهای این 
کشور می باشد. وی بندر شهید رجایی را حلقه اتصال شرق به غرب برای کشورهای آسیای میانه دانست. »محمدعلی 
اصل س��عیدی پور« معاون عملیات بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در حاش��یه این 
بازدید، گفت: تجهیزات اس��تاندارد تخلیه و بارگیری، محوط��ه های اختصاصی، 50 کیلومتر خط ریلی و جاده های 
مواصاتی از جمله مزایا و ظرفیت ها مهم بزرگ ترین بندر تجاری کشور است. به گفته وی، هیأت قزاقستانی از وجود 

این همه امکانات و زیرساخت های ریلی در این بندر ابراز شگفتی کرد.

قزوین – خبرنگار فرصت امروز -  فرامرز صادقي، مدیر منطقه 2 ش��هرداري 
قزوی��ن گفت:با اعتبار 2میلیارد و 500میلیون ریال 225متر مربع از رودخانه نواب 
قزوین دیوارکش��ي مي شود.  فرامرزصادقي، مدیر منطقه 2 شهرداري قزوین گفت: 
عملی��ات اجرایي پروژه دیوارکش��ي رودخانه نواب واقع در منطقه 2 ش��هرداري از 
س��ه ماهه دوم س��ال جاري با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و به مس��احت 
225متر مربع شروع مي شود و تا پایان سال 94 به پایان مي رسد. صادقي هدف از 
اجراي پروژه را ساماندهي رودخانه نواب، هدایت آب هاي سطحي در فصل بارندگي 
ب��ه صورت مطلوب، رعایت بهداش��ت عموم��ي در کنار گذر رودخان��ه و باال بردن 

بهداشت عمومي ساکنان اطراف رودخانه اعام کرد.

انتصاب اعضای دو کمیته در شرکت برق منطقه ای خوزستان  

آمادگی قزاق ها برای ترانزیت ساالنه 15 میلیون تن کاال

صادقي، مدیر منطقه 2 شهرداري قزوین: 

رودخانه نواب قزوین با اعتبار 2میلیارد و 500میلیون ریال دیوارکشي مي شود

کرمانشـاه – خبرنگار فرصت امروز - رئیس س��ازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه درکارگروه توسعه 
کش��اورزي  اس��تان که با حضور دکتر حاتمي سرپرس��ت معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي 
اس��تانداري و دیگر مدیران ارش��د استان در سازمان جهاد کش��اورزي برگزار شد گفت:  امسال در سطح 6هزار 
هکتار کش��ت گوجه فرنگي انجام گرفته که به منظور کنترل قیمت این محصول در بازار نس��بت به س��ال قبل 
حدود 2250 هکتارکاهش یافته است. مهندس علي اشرف منصوري گفت: عاوه بر کارخانه اي که هم اکنون در 
زمینه تولید رب گوجه فرنگي فعال است کارخانه اي دیگر نیز جهت فرآوري گوجه فرنگي به زودي در استان به 
بهره برداري مي رسد. وي در ادامه با اشاره به بحران کم آبي افزود: ذرت از جمله محصول کشاورزي با نیاز آبي 
باال است که براي صرفه جویي در مصرف آب 10 هزار هکتار از سطح زیر کشت این محصول کاهش یافته است. 

رشـت – خبرنگار فرصت امروز -  مدیر عامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیان گفت: بمنظور 
برون رفت از بحران های زیس��ت محیطی و نیزضرورت حفظ بافت طبیعی استان گیان باید دورنمای توسعه 
را در ایجاد ش��هرک های صنعتی ترس��یم کنیم . مهندس طهمورث الهوتی اشکوری از ضرورت فراهم آوردن 
بس��ترهای فیزیکی توس��عه شهرک های صنعتی در ده سال آینده سخن گفت و افزود : باید سیاستی را دنبال 
کنیم تا اقلیم خاص و شکننده استان در شتاب توسعه کمترین آسیب را به خود ببیند .وی گفت: تجربه نشان 
داده که تجمیع واحد های تولیدی و صنعتی ضمن اینکه ش��اکله های اساس��ی را در فرایند توس��عه تس��هیل 
خواهد کرد ،اشکاالت موجود زیست محیطی را هم به حداقل می رساند .این مقام مسئول از فراهم آوردن سه 
موقعیت مکانی جدید برای ایجاد ش��هرک های صنعتی در نیمه دوم س��ال جاری خبر داد و یاد آورشد: برای 
اینکه بتوانیم توسعه صنعتی را به شکل مطلوبی در استان دنبال کنیم ، دستگاه های اجرایی باید خدمات مورد 
نیاز را در اولین فرصت برای سرمایه گذاران مهیا کنند . وی تکمیل خدمات زیر بنایی در شهرک های صنعتی 
را از الزامات جذب س��رمایه گذار و توس��عه روزآمد برش��مرد و گفت :در تاش هس��تیم تا پایان سال جاری از 

مجموع 5 تصفیه خانه فاضاب در حال تاسیس 2 تصفیه خانه را به بهره برداری برسانیم . 

ایالم – خبرنگار فرصت امروز -  دربازدید استاندار ایام و مدیران استاني از تونل قاجه ضمن اشاره به مراحل 
پایاني احداث این پروژه سایر مراحل تکمیل آن مورد بررسي قرار گرفت .مهندس مروارید در این بازدید گفت: در 
تاش هستیم تا اعتبارات الزم براي تکمیل این پروژه تخصیص پیدا کند و شاهد بهره برداري از این پروژه مهم در سال 
جاري باشیم. مدیر کل راه وشهرسازي استان در این بازدید گفت: طول این تونل 2/5 کیلومتر مي باشد با 300 متر 
 راه دسترسي که حفاري و کف برداري آن انجام شده و عملیات کف سازي ، روسازي و الینینگ آن در حال انجام است

مهن��دس میرجعفری��ان اف��زود: تا کنون براي اح��داث این تونل 180 میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��ده اس��ت و 
براي تکمیل آن )الینینگ، کف س��ازي، روس��ازي، روش��نایي و تهویه( نیازمند 250 میلیارد ریال اعتبار اس��ت. 
میر جعفری��ان به��ره برداري از تون��ل قاجه را با توجه به اینکه 12 کیلومتر گردن��ه برفگیر را حذف خواهد کرد 

بسیار مهم دانست.

کاهش سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان کرمانشاه به 6هزار هكتار 

باید دورنمای توسعه را در ایجاد شهرک های صنعتی ترسیم کنیم

مراحل پایانی احداث تونل قالجه

تونل قالجه در استان ایالم در مراحل پایاني احداث است

پنجشنبه 28 خرداد 1394 ضمیمه 
شمــاره 251
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سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

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 
مهرکار       42692
88373765 اتوسهیل  
مفتاح رهنورد     88870665
22895990 گالري امیر عباس 

66425656 عظیم خودرو 
88813134 پدیده برتر پارسه 
77728731 آرتین خودرو آریا 
88618017 هخامنش 
22869148 تیزخودرو ایرانیان 
77191212 نمایندگي 1022 

88170402 ساره خودرو 

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 
اتومبیل سروش        22204811

 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 

خودرو

بنز

کیا

بی ام و

ایران خودرو 

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

مازراتی

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

سانگ یانگ

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

پورشه

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

رنو

66425656 عظیم خودرو 
88170402 ساره خودرو 
88769895 نمایندگي 1419 
نمایندگي 1022  77191212
77624816 نمایندگي 4128 
77558155 نمایندگي 1708 

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 مهرکار 

لکسوس

77616868 هدف گستر 

دوربین دیجیتال

نرم افزار

وب پردازان تهران   66566247
26203752 نوین پردازان 
88976477 فست کلیک  
88853365 پویانه 
88311970 کیمیا 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 دیاکو 
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 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 
66407626 سیب نقره ای 
88362510 میرتک 
66942591 ماتریس 
88677487 ونک 
66942591 میرتک 
88362510 دیدگاه سیما 

تبلیغات

چاپ و تبلیغات

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

چاپ نایلون
و نایلکس

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

88889976 کانون نور)خطیبی( 
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 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 
66416855 ایرانیان 
77959401 رسا 
66125934 شرکت پوالریز 
44228370 اهورا 
33548752 پاسپارتو 

حکاکی و برش لیزری

جای تبلیغ شما

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

عکاسی و 
فیلمسازی تبلیغاتی

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

تابلو تبلیغاتی

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

مهر و پالک

مالی

44617789 حسابرسی آریان فراز 
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 کوشش 
88804941 ارکان سیستم 
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88647844 آریا بصیر اندیشه 
88487714 موسسه سیمرغ 
77210228 آزمون تراز ارقام 
88361511 فریوران  
44241422 آبان روش  
22137707 رایمند و همکاران 
77507548 حساب گستر پویا  
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88934350 راهبرد پیام  
88804941 ارکان سیستم  
88806876 تالش ارقام  
88549893 رازدار  
88779878 مؤسسه نیک روشان 
22912917 رمزپویا  
44221149 سنجیده روش آریا  
88829761 شرکت بیداران  
88107265 واینا نیک تدبیر 
88890120 مؤسسه فردا پدید 
88785765 مؤسسه ایران مشهود 
44264812 سیاق نوین جهان 
88243735 ویرا سیستم 
88174005 آریو ارقام 
88028717 مستقل اندیشان پارس 

حسابداری- حسابرسی

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

88081951 جاودان تجارت  
66920097  فرد 
88909183 بارمان ترخیص 
66420240 سیامکی 
بازرگانی لطفی  88677645
88552623 تحویلداری 
88900991 ترخیص کاال 
09122255985 بارمان داد و ستد 
88820279 رایا تجارت نوین 
88802466 کیان ترخیص 
44215707 مهر بار دریا 

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

88923040 حامی صنعت لجور 
شرکت مشاوران کاوش  88348545
88982882 عزتیان 
88051835 پارسیان 
88344318 گروه مدپا 
88562596 مهندسین پیشرو 
88045025 شیمی تجارت کاال 
66575127 افق تجارت کویر 
88939259 امین پایتخت 
55899144 راه کارهای آسان 
77616659 فراز پارسا 

مشاوره و بازرگانی 
صنعتی

حمل و نقل بین الملل

ترخیص کاال

88541910 مهندسین نافع امین 

تهیه
طرح های توجیهی

خانه

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 
44481844 خانه گستر یزد 

امالک

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 

مشاورین پاسارگاد  66042349
09361055874 خانه رویایی 
44096483 شرکت آریا فراز 
77926598 ساران سازه رادین 
09123011109 طراحان امرتات 
09121540409 شرکت افرا 
44629625 آراه بنیان دیانا 
22465952 آذین سازه 
22563951 مهندسین مشاور دش 
77248036 دفتر سپهر 
55547905 آترین بنا آریا 

بازسازی

لوازم منزل

فضای سبز

جای تبلیغ شما

فـقـط
5 هزار تومان

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

لپ تاپ و تعمیرات
و  لوازم جانبی

دیجیتال

نیازمندی های  مشاغل  ایران
ضمیمه پنجشنبه 28 خرداد 1394

شمــاره 251
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نیازمندی های  مشاغل  ایران

88069296 ایمن امتداد 

77535586 شرکت تیماس 

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

کاغذ دیواری آیدی  44078736
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 upvc جام جم 
88991635 پلی پن 
33884802 کیمیا صنعت 
44299617 وین سازه 
22889450 بهینه سازان پایتخت 
88778562 گروه صنعتی عبیدی 
77887385 نما گستر پارسا 
77683592 گروه افق پارسیان 

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 

9121193041 دفتر گل شناس 
9121723527 آرمان توسعه 
77382611 شرکت سنگ سری 
22622456 گل شناس 

پیش ساخته

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

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 

دکوراسیون و معماری

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
5 هزار تومان

شمیم عدالت کیمیا  44634785
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(

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

22894388 فرشتگان عدالت مهر 
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
صبا    66028601

 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
88479139 اعتماد 
88873420 بهین 
09126111706 عدالت و انصاف 
66923046 هامون 

مشاوره حقوقی 
)گوناگون(

مشاوران امین پایتخت   88935070
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 

ثبت شرکت ها

مشاوران امین پایتخت   88935070
ثبت هدف       88888635
ثبت فاطمی       88971587
888855960-7 ثبت جام جم 
88888822 ثبت ونک 

رتبه بندی شرکت ها

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

ثبت عالئم تجاری

88722849 آریو مارین 
88890628 تهران مارین 

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
حامی صنعت لجور  88923040
ثبت شتاب  776 28 886
88656033 ثبت پاسارگاد 
22883230 ثبت سید خندان 
88671278 ثبت آفریقا 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 
88888273 ثبت همشهری 
88888635 ثبت هدف 

اخذ جواز صنایع

 حمل و نقل
بین الملل

حمل و نقل

55321217 سالن پوشش 
22874962 مدرن سقف 
88522845 نواندیشان سورنا 

اجرای پوشش خرپا-
سقف سوله

شدن را با ما تجربه کنید
ثبت تاسیس و تغییرات 

شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری، ثبت لوگو، برند و 

 اختراع با حضور
علی اصغر حسین زاده فرد 
کارشناس سابق اداره کل 
ثبت شرکتها و موسسات 

غیر تجاری
09306385969

88175646 - 76-80

3.3*6.4
گشواره

28*21
تمام صفحه

21.4*13.8
1/2صفحه

10.7*13.8
1/4صفحه

10.7*6.9
1/8صفحه

5.4*2.4
کادر پایه صفحه

1.2000.000 ---------
----- 15.000.000 7.500.00 ---------

-----
---------

----- اول

---------
----- 9.600.000 4.800.000 2.400.000 1.200.000 300.000 داخلی

15.000.000 7.500.000 ---------
-----

---------
-----

---------
----- آخر

)قیمت به ریال می باشد(

آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه شرکاء و اعضای هیئت مدیره 
ش��رکت خدماتی- حفاظتی و مراقبت��ی نظم آوران 
میهن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 229372 
و شناس��ه ملی 10102704725 جه��ت برگزاری 
مجمع عمومی فوق العاده در س��اعت 9 صبح مورخ 
1394/04/08 ک��ه به نش��انی: ته��ران، کیلومتر14 
اتوب��ان ته��ران-  ک��رج، آزادش��هر، خیابان ش��هید 
گودرزی، جنب مس��جد خاتم االنبی��اء، پاک 133، 
تش��کیل   1496657941 کدپس��تی:  اول  طبق��ه 

می گردد خواهشمند است حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: انحال شرکت

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره

مراقبت گستر با مسئولیت محدود
بدین وسیله از کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت 
مراقبت گستر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 223573 و شناسه 
ملی 10102647958 جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در 
س��اعت 9 صبح مورخ 1394/04/08 که در محل قانونی شرکت 

تشکیل می گردد خواهشمند است حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: مجمع عمومی فوق العاده جهت انحال شرکت

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره
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