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بحثی تطبیقی پیرامون 
رابطه مراجع قضایی یا 

مراجع شبه قضایی
 )دادخواهی، حق مس��لم هر فرد اس��ت و 
هرك��س می تواند ب��ه منظ��ور دادخواهی به 
دادگاه ه��ای صال��ح رجوع كن��د هیچ كس را 
نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق 

مراجعه به آن را دارد منع كرد

نشانه های خفیفی مثل خواندن قضاوت های قالبی 
منفی در مورد نژاد یا جنسیت می تواند تاثیر منفی 
بر عملکرد افراد داش��ته باشد. احساس حقارت و 
قربانی قالب های فکری ش��دن، عاملی اس��ت كه 
تمایل اف��راد را برای اعمال ناهنج��ار در اجتماع 

افزایش می دهد.
7

8

قالب فکری باعث عملکرد 
پایین در افراد می شود

تیتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
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معرفی شهرستان های استان مرکزی

2
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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

این شهرستان خوش آب و هوا و سرسبز با وسعت 827 كیلومتر مربع در جنوب غربی استان مركزی واقع 
شده است و  از شمال به شهرستان خنداب از شرق به  اراك، جنوب و جنوب غرب به بروجرد )استان لرستان( 
و از غرب به مالیر  )استان همدان( محدود می شود. این شهرستان به خاطر ارتفاع زیاد و كوهستانی بودن 

دارای آب  و هوای كوهستانی زمستان های سرد پر برف و تابستان های معتدل و خنک است.
این شهرسـتان دارای چهار بخش و پنج شهر شازند، مهاجران، توره، آستانه و هندودر به مركزیت شهر 
شازند است. مردم این شهرستان به زبان فارسی و با لهجه های متمایل به لری و تركی تكلم دارند. قدمت 
شازند به دوران قاجاریه می رسد و گویند دهی بوده كه »ادریس آباد« نام داشت. هم زمان با عبور راه آهن 

سراسری از این ده و ساخت ایستگاه كه به علت مجاورت با كوهی )كوه شازند( كه در كنار آن قرار داشت 
نام این ایستگاه را شازند گذاشتند و بعد از تغییر نام مناطقی كه در مجاورت ایستگاه بود ادریس آباد، شازند 
خو انده شـد و چون در مسـیر ایسـتگاه راه آهن قرار داشت شهر و سـپس مركز شهرستانی به نام شازند 

نامگذاری شد.
مهم ترین جاذبه های گردشگری شازند عبارتند از: امامزاده سهل بن علی در شهر آستانه، امامزاده محمد 
حنفیه در توان دشت شازند، تپه باستانی گل زرد، چشمه كیخسرو و غار كیخسرو شازند، غار سوله خونزا، 

غار هندودر، غار صادق علی، پیست اسكی پاكل، سراب عباس آباد،  سراب پنجعلی و...

امامزاده سهل بن علی)ع(
مزار سهل  بن  علی  )ع ( در شهر آستانه  واقع  شده  است . نسب شریف امامزاده سهل بن علی )ابو سهل احمد بن علی( مدفون در شهر 
آس��تانه شهرس��تان شازند با ۵ واسطه به امام جعفر صادق )ع( می رس��د. گنبد از نوع دوپوش بوده و از سطح زمین 20 متر ارتفاع دارد. 
تمامی سطوح خارجی آن با كاشی های معرق تزیین شده است. ساختمان روضه )محل نصب ضریح مطهر( از داخل رواق به شکل هشت 

ضلعی بوده و محیط خارجی دیوار آن كه پایه های گنبد روی آن استوار است 48/۵ متر می باشد.
دیواره و سقف روضه تماماً گچبری و كاسه بندی شده و با نقاشی و رنگ آمیزی بسیار زیبا و هنرمندانه ای آراسته شده است.

ضریح مطهر از جنس نقره و آبکاری طال، كار صنعتگران اصفهان است. در ابتدای ورود به روضه پنجره مشبک منبت كاری بسیار بزرگ 
و انحصاری نصب شده است كه از نظر نوع كار و قدمت قابل توجه است. دیواره  ها و سقف گنبد امامزاده با آیات قرآنی و نقاشی های گل 
و مرغ تزیین شده و در ارتفاع 7 متری دیوار روضه، سه مرتبه سوره جمعه روی كتیبه ای با متن آبی به عرض 70 سانتیمتر با خط نسخ 
نوشته شده است. همچنین كتیبه دیگری با متن سرمه ای مجدداً در ارتفاع 11 متری از سطح روضه، سوره جمعه را با خط زرد تکرار 
كرده است. درون ضریح، سنگ قبر بسیار قدیمی  وجود دارد كه روی آن به خط كوفی و نسخ نوشته شده: »هذا قبر سهل بن علی بن 
ابیطالب رضی اهلل عنه فی سنه اثنین و سبعین و سبعمانه )722(« از آثار و عالئم موجود چنین استنباط می شود كه بنای گنبد امامزاده 

سهل بن علی به حدود قرن چهارم هجری قمری و زمان آل بویه بر می گردد.
طبق اس��ناد موجود زیارتگاه امامزاده در دوره حکومت صفویه و قاجاریه به دفعات مرمت و بازس��ازی ش��ده است. همچنین بر اساس 
كتیبه  ها و اش��عار موجود، این بنا در س��ال های 1038، 1206، 1210، 1284، 131۵، 1342 و 1373 مورد بازسازی قرار گرفته است. 
مجموعه امامزاده سهل بن علی دارای صحن های متعددی است. در صحن جنوب غربی بنا 8 حجره وجود دارد كه در گذشته محل اقامت 
طالب علوم دینی بوده است.  در ضلع شرقی ساختمان اصلی كه در ورودی اصلی به داخل روضه است صحنی به طول 22 و عرض 17 
متر وجود دارد كه در دو جهت شمالی و جنوبی آن دو حجره نسبتاً بزرگ ساخته شده كه از آن ها به نام مسجد و تکیه نام برده می شود. 

احتماالً این دو حجره در گذشته محل اجتماع و كالس درس طالب یا خانقاه بوده است.

شهرستان شازند
معرفی شهرستان های استان مرکزی
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امامزاده  جعفر بن علی )ع( و فضل بن عــلـــی )ع(
در فاصله حدود 200 متری شمال امامزاده سهل بن علی)ع( بقعه دو امامزاده به نام های جعفر بن علی )ع( 

و فضل بن علی )ع( واقع شده است.
ساختمان این مجموعه تماماً از آجر ساخته شده است. در مركز روضه اتاق ها و حجره های كوچکی ساخته 
شده است. در مركز روضه ضریحی نصب شده كه درون آن دو صندوق كوچک قرار دارد. روی صندوق گچی 
سنگ قبری نصب شده كه روی آن عبارت »هذا قبر جعفر بن علی بن ابوطالب رضی اهلل عنه« حک شده است.
صندوق چوبی ضلع جنوبی ضریح منتس��ب به امامزاده جعفر ابن علی بن ابوطالب اس��ت. احداث بنای دو 

امامزاده را به عضد السلطان از شاهزادگان اواخر دوره قاجاریه نسبت می دهند. 

امامزاده محمد)ع( روستای حصار
بقعه متبركه امامزاده محمد در روستای حصار  محمدیه از توابع شهرستان شازند و در شرق این شهرستان 
قرار گرفته اس��ت. روس��تای حصار محمدیه در منطقه ای خوش آب و هوا و حد فاصل اراک و شازند واقع شده 
و فاصله آن تا شازند 22 كیلومتر و تا اراک 4۵ كیلومتر است. این روستا با هفته عمارت همجوار بوده و هوای 

مطبوع  و چشمه های گوارای آن زبانزد خاص و عام است.
وجود تپه های باس��تانی هفته عمارت نش��ان از قدم��ت تاریخی این منطقه دارد. بن��ای بقعه مذكور جدید 
االحداث بوده  و از چهار س��مت ورودی دارد ولی درب اصلی آن از قس��مت ش��مالی و مشرف به آبادی تعبیه 

شده است. ایوان مقابل حرم دارای 6 متر مربع فضا است و طول مناره های بقعه به 2۵ متر می رسد. 
فضای مربعی ش��کل حرم به ابعاد 22 متر در 22 متر بوده كه در وس��ط آن ضریحی  مطال قبر شریف را در 
برگرفته و بر فرازش گنبدی مخروطی با كمی انحنا روی ساقه ای كه با دو پنجره آراسته شده قرار گرفته است. 
درب شمالی نیز با الهام از اشکال هندسی گذشتگان به طرز جالبی با مشبک های هشت ضلعی تار عنکبوتی 

تزیین شده است.

امامزاده طالب بن علی)ع(
قس��مت شمالی ساختمان امامزاده س��هل بن علی )ع( بقعه امامزاده طالب بن علی )ع( قرار دارد كه دارای 
گنبد مدور و آجری است. این بقعه كه متصل به بنای امامزاده سهل بن علی )ع( است دارای یک ایوان ورودی 
و یک روضه كوچک است كه ضریح چوبی آن در وسط روضه و در زیر سقف گنبدی قرار گرفته است. بر طبق 

شواهد موجود ساختمان بنا نبایستی قدمت زیادی داشته باشد.
احتماالً بنای امامزاده طالب بن علی در اواخر دوره قاجاریه بازس��ازی ش��ده است. سقف گنبدی امامزاده از 

سطح زمین حدود 10 متر ارتفاع داشته و سقف ایوان ورودی از تیرچه و چوب پوشیده شده است.

پل دوآب
پل دوآب در منطقه سوق الجیش��ی »دوآب« بنا ش��ده و رابط مکان های باستانی بین دشت كزاز در جنوب، 

دره شراو در شمال، منطقه لرستان در غرب و همچنین ناحیه اراک در شرق است.
در مجموع طول پل 130 متر و عرض آن بین ۵/۵0 تا ۵/70 متر نوس��ان دارد و بلندترین نقطه پل از كف 

رودخانه ۵/۵0 متر ارتفاع دارد.
این پل دارای هشت چشمه بزرگ و كوچک با طاق های تیزه دار است.

هر پایه از جلو دارای موج شکن تیز و از پشت دارای پشتیبان است.
مصالح س��اختمانی به كار رفته در پل عبارتند از: س��نگ، آجر و گل آهک. بنای پل از پایین به باال به ارتفاع 

حدود 1/20 متر سنگ كاری شده و فاقد عناصر تزیینی است.
امروز، از این پل جهت عبور احشام و عبور و مرور مردم استفاده می شود.
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22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88607088 سام الیت 
88664162-4 كوروش كبیر 
86021428 ماهان مهر 
88318171 رویای شیرین پرواز 
77516040 زورق دریا  
66120654 گردشگران جوان  
88997055 ستاره پرواز  
22655052 كامیاران افالك  
88507575 شاهین پرواز سماء  
22843205 طاها گشت  
88517171 گشت نوین  
66913774 وهسودان گشت  
88412510 پانیا پرواز  
88174010 آسمان پاسارگاد  
84278 همنواز  
22457575 بوستان معراج  
88536040 آبان گشت  
88643262 خاطره جهان  
77671007 كامیاران سفر  
44450307 ایران نما  
66433100 كهكشان  

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   

كره جنوبی

88960046 آالله آسمان آبی 
راشاك پرواز             88172818

اوج پرشین               88733050 

تور تركیبی 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 

تركیه
44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
667661218 آریوس پرواز 
88759284 سیران گشت 
88960046 آالله آسمان آبی 
88406464 اورانوس 
88664162 كوروش كبیر 
تیگاتر اول  88324221
440600218 رها سیر 
77683656 دانوش پرواز 

استرالیا

88960046 آالله آسمان آبی 
راشاك پرواز             88172818

اوج پرشین               88733050 
77621020 ایده آل پرواز 
88171015 سفرهای نیكو 

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

تركیه 
)استانبول(

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

تركیه 
)آنكارا(

زیارتی

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

كربال 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 

سریالنكا

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 كانون 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 كارون سیر  
88206180 روشا پرواز  

الرناكا

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 كوروش كبیر 
تیگاتر اول  88324221
440600218 رها سیر 
77683656 دانوش پرواز 
88733050 اوچ پرشین 
88401447 آریامنش 
88984780 ناخدای سفر 
88847301 سالمت گشت 
88610008 ملیكا سیر 
88974787 ابر آسا پرواز 

هند

88984780 ناخدای سفر 

مالدیو

88644644 سپنتاگشت آریا 
88960046 آالله آسمان آبی 
راشاك 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 كهكشان 
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

كیش

جای تبلیغ شما

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

اوج پرشین   88733050 
42980 كارون سیر  

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

اوج پرشین   88733050 
42980 كارون سیر  

شیراز

بندرعباس

خارجی

86021428 ماهان مهر ایرانیان 
آناسیر پارس              88501640
88960046-7 آالله آسمان آبی 
66761218 آریوس پرواز 
77621020 ایده آل پرواز 

سواحل خلیج فارس

88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  

اوج پرشین   88733050 
42980 كارون سیر  
88206180 روشا پرواز  
88643262 خاطره جهان  
44450307 ایران نما  
88993337 گردشگری مفید  
88929225 كانون گشت  
8003 51 88 فرهان گشت 
77230940 سلوك گشت 

آفریقای جنوبی

فـقـط
5 هزار تومان

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

بلیت هواپیما و قطار

نیازمندی های  مشاغل  ایران

سازمان آگهی ها
88553639

ستاره الماس هالی

77848303
0912-1371580

ضمیمه شنبه 30 خرداد 1394
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تورهاي تابستاني

بـالــی
هتل

گرندحیات      آیانا

تور
سنگاپور       بالي

پرواز
قطری  امارات 

بهار پرستوها
88797979
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کافه رستوران فست فودرستوران بین المللیرستوران ایرانی - سنتی

ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب  خیابان مهتاب
تلفن 88054638

بیسترو

بزرگراه كردستان تقاطع حكیم برج آ س پ واحد 
تجاری 47 تلفن: 88068107

لوناالنژ

شهرك امید مجتمع تجاری امیدپالك33
shominehcafe 77076096   :تلفن

كافه شومینه

 ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب مركز
 خرید آفتاب تلفن: 88610570

شهرك غرب فالمک شمالی
تلفن:88580804-5 

تهیه غذای تک نام

آفتاب شاندیز

خیابان ولیعصر چهار راه پارك 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

كریستال

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

مجموعه رستوران های شهر آفتاب

میدان ولیعصر بلوار كشاورز روبروی هتل اسپیناس 
تلفن:88958184

شاندرمن

جردن خیابان مهیار پالك 5
تلفن: 22036655

چیل

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

ماهاراجه )هندی( 

خیابان  ولیعصر روبروی پارك ملت جنب بازار 
صفویه نبش كوچه آرامش تلفن:22036282 

 سهروردی شمالی خیابان آپادانا خیابان نیلوفر
پالك 54 تلفن: 88737599

گاندی جنوبی مركز خرید گاندی
تلفن:88882973

پیتزا كاكتوس

اُ...اینو!

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالك 90
تلفن:22228766

برگر  زغالی

خیابان شریعتی روبروی پارك كوروش 
پالك999 تلفن:22853290

در ب در پیتزا

شمال میدان هفت حوض خیابان خاموشی
تلفن: 77894141

مركن

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

میزگرد

خیابان  مطهری خیابان مهرداد پالك 12
تلفن:88848022

پارادیزو

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

لوكا

شهرك غرب مجمع اركیه ایرانیان واحد29
تلفن: 22094802

ویولت

برج میالد 
تلفن 88620337

ویونا

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

كالژ

ضلع شمال شرقی میدان المپیک
تلفن: 44749316

غذای سالم ماهنوش

نیازمندی های  مشاغل  ایران
شنبه 30 خرداد 1394 ضمیمه 
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گزارشی از فست فود كاكتوس

فست فودی متفاوت با طعم های بی نظیر
سیدرضا میر سلطانی

فست فود كاكتوس مجموعه ای است 
كه نب��ش كوچه آرامش، جن��ب بازار 
صفویه روبه روی پارک ملت، در خیابان 
ولی عصر قرار داش��ته و شعبه دیگری 
ندارد. تنوع غذایی این فست فود واقعا 
بی نظیر اس��ت به ویژه پیت��زا قیفی و 
ساندویچ های تنوری آن؛ البته كاكتوس 
از 11 صبح تا 12 شب همواره پذیرای 

شماست. 
پیت��زا قیفی كاكتوس ی��ک تجربه 
خیل��ی عال��ی از خوردن پیتزا اس��ت. 
تجرب��ه جدید خ��وردن پیت��زا قیفی 
باع��ث ش��ده خیلی از كس��انی كه به 
این فس��ت فود مراجعه می كنند بدون 
اهمیت به نبودن جا برای نشستن در 
این رستوران همچنان مشتری آن باقی 

بمانند. 
پیتزا قیفی جدیدترین پیتزای جهان 
ب��ود كه در كش��ور ایتالیا ابداع ش��د. 
ش��ركت سازنده دس��تگاه، كامل ترین 
تکنول��وژی تجهیزات و فرموالس��یون 
این پیت��زا را دارد. این پیت��زا با توجه 
ب��ه مزیت هایش با س��رعت زیادی در 
كشورهای گوناگون در حال گسترش 
اس��ت. یکی از مزیت هایی ك��ه پیتزا 
قیف��ی كاكت��وس دارد این اس��ت كه 

برخالف پیت��زا معمولی، در همه جا و 
همه حال قابل خوردن و بهترین گزینه 
و م��ورد عالقه كودكان اس��ت. عالوه 
بر پیت��زا قیفی در كاكت��وس می توان 
ان��واع س��اندویچ های وی��ژه و تنوری، 
س��اندویچ های گرم و س��رد برگرهای 
مختل��ف و متنوع و ان��واع پیش غذا را 
نی��ز از منوی كام��ل آن انتخاب كرد. 
كاكتوس با توجه به جای محدود برای 
نشستن ولی تجربه ای بسیارعالی است 
كه اگر روز خ��ود را در طبیعت پارک 
مل��ت گذرانده اید و ب��رای صرف غذا 

دنبال جایی باش��ید كه با م��واد اولیه 
سالم و كامال بهداش��تی اوقات خوش 
خ��ود را كامل كرده و از آن غذایی كه 
عالقه دارید با طعم فراموش نشدنی اش 
ل��ذت ببرید كاكتوس جای مناس��بی 
است تنها فقط ظاهر آن خوب نیست 
بلکه طعم غذاهای آن هم عالی است. 

كاكت��وس در اصل یک فس��ت فود 
اس��ت كه س��اندویچ های خوبی دارد 
اما در كل قیم��ت غذاهای آن در حد 
متوس��ط قرار و چون در جای خاصی 
قرار گرفته بیشتر پاتوق خانواده هاست. 

یک��ی از مزایای فس��ت فود كاكتوس 
فضای گرم و متفاوتی است كه توانسته 
آن را در این منطقه پر فست فود از دیگر 
رستوران ها متمایز كند. رفتار پرسنل و 
كیفیت غذا باعث شده كه به خصوص 
م��ورد توج��ه  جوانان قرار گی��رد و از 
طرفی می توانید س��اندویچ های متنوع 
و ت��ازه ای مخصوصا پیت��زا قیفی را به 
قیمت مناس��ب تر از سایر فست فودها 
تهیه كنی��د. مورد مهم ك��ه قبال هم 
اش��اره كردیم تن��وع غذای��ی در این 
مجموعه اس��ت. تمامی س��اندویچ ها 

با نان تازه مخصوص س��رو می ش��وند، 
پیتزا كاكتوس مجهز به سرویس دهی 
رایگان است و می توانید در تمام ساعت 
فعالیت غذاهای مورد عالقه خود را در 
منزل و مح��ل كار تان تحویل بگیرید. 
در پای��ان مجموعه كاكتوس به صورت 
مستمر در تالش است با فراهم آوردن 
لحظات دلنشین تجربه زمانی مناسب 
برای چشیدن طعمی بی نظیر را برای 

مشتریان به ارمغان آورد. 
خوانن��دگان محت��رم می توانن��د از 
تخفیف ویژه 1۵درصد برخوردار شوند. 

اطالعات تمکیلی 
فست فود کاکتوس 

نام رستوران:
کاکتوس

cactus
نوع رستوران:

فست فود

آدرس: 
ادرس : خیابان ولی 

عصر-روبروی پارك 

ملت- جنب بازار صفویه 

– نبش كوچه آرامش 

ساعت كار: 

11 الی24
تلفن: 

22036282-3 
سطح قیمت: 

متوسط
امكانات

  تحویل در محل
تلفن انتقادات 
و پیشنهادات : 
09353092440
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         ارسـال یـک روز کـاری                             سـفارش تلفنی: 88553011

45,000 از كسب وكار محلی تاكسب وكار جهانی )مشاورجیبی ( 
35,000 الگو بودن در رهبری سازمان )مشاورجیبی ( 
35,000 راه انداختن یک كسب وكار جدید )مشاورجیبی ( 
35,000 راهكارهای كلیدی برای اجرایی كردن استراتژی )مشاورجیبی ( 
45,000 روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا )مشاورجیبی ( 
40,000 معیارهای استخدام واخراج )مشاورجیبی ( 
45,000 اداره كردن فشارعصبی )مشاورجیبی ( 
45,000 تبدیل شدن به یک مدیرجدید )مشاورجیبی ( 
45,000 رهبری كاركنان )مشاورجیبی ( 
45,000 مدیریت پروژها )مشاورجیبی ( 
35,000 مربیگری افراد )مشاورجیبی ( 
35,000 واسپاری كارها )مشاورجیبی ( 
50,000 كاربرد نظریه بازیها در مدیریت /آفات نزدیک بینی در بازار یابی )دو كتاب در یک كتاب ( 
50,000 چگونه كاركنان را به كار ترغیب كنیم /آموزش شیوه یادگیری به مدیران و كارشناسان باهوش 
50,000 جدال ثمر بخش تیم های مدیریتی /رویكردهای اخالقی در كسب وكار موفق 
50,000 انضباط تیم ها /آیا می خوهید مشتریان خود را برای همیشه حفظ كنید 
نحوه اداره كردن جلسات /نحوه نوشتن یک طرح كسب وكار عالی )دو كتاب در یک كتاب ( 50,000
50,000 یک كشور یک شركت نیست /مهارتهای یک مدیر كارآمد )دو كتاب در یک كتاب ( 
55,000 ارتباط رودررو 
60,000 پیروزی در مذاكره  
90,000 چگونه نقاط قوت خود را شكوفا كنید  
80,000 انگیزش  
45,000 چگونه با كارمندان بد قلق رفتار كنیم  
45,000 چگونه مدیرتان را اداره كنید 
60,000 صادرات گام به گام  
95,000 داستان وال مارت  
75,000 تجربه استارباكس 
80,000 شگردهای دل درتسخیر بازار  

چرا شركتهای خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند 
100,000 ؟راهكارهای جدید و عملی برای تغییر و نجات شركتها  
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

)كسب و كار كوچک و هلدینگ ها
 مدیریت و مدلهاي پیشرفته منابع انساني )مفاهیم و مدلهاي  200000

        رویكرد استراتژیک، سرمایه هاي انساني و معماري منابع انساني
80000  MBa راهي براي ساختن آینده
"تئوري هاي مدیریت "مباني  60000
تفویض كار  40000
دانش مسائل روز مدیریت )مفاهیم، ابزارها و كاربردها(  150000
روش شناسي پژوهش در تحقیقات سازمان و مدیریت  150000
روش هاي اندازه گیري كارایي 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 چریكی 
30,000 هنرمندانه بقاپید  
70,000 اعتراف های یک تبلیغات چی   
 120,000 1001راهكار تبلیغاتی  
85,000 افسونگری - هنر نفوذ در ذهن  
65,000 صد راز ساده ی موفقیت در كسب و كار 
 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 كسب و كار - چاپ دوم 

فكر بزرگ - چگونه می توان رویاهای تجاری را تحقق بخشید. 
90,000 فروشندگان خاموش -  چاپ سوم  
55,000 درنگ نكن 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 تاكتیكها و تكنیكهاي تبلیغات - چاپ  سوم 
120,000 سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومي - چاپ سوم 
50,000 تبلیغات به بیان ساده - چاپ سوم 
80,000 تبلیغاتی كه 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 بركودكان  
100,000 كمیپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا )مولف دكتر محمود دهقان طزرجانی ( -  
65,000 چگونه از مشتریانتان مراقبت كنید  
55,000 بیست وپنج عادتی كه 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 كیمیاي فروش - چاپ چهارم 
125,000  گنجینه فروش-چاپ دوم 
75,000 اعتماد 
35,000 چه كسي فروش مرا ربود؟ چاپ دوم 
75,000 مبانی تحقیقات بازاریابی 

140,000 چكش 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 شكست 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 متفكران جهان در مورد زندگي)معمولي( 
16,000 كتاب كوچک ،پرسشهاي بزرگ 
22,000 مردك كشور من كجاست 
30,000 بسكتبال 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 كننده  
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 ماركتینگ  
120,000 جعبه ابزار بازاریابی - چاپ دوم 
45,000 هنر جنگ - چاپ دوم  
170,000 بازاریابي چریكي - چاپ  سوم  
60,000 بیست و دو قانون ابدي بازاریابي - چاپ دوم 
75,000 نخبگان در بازاریابي - چاپ دوم 
ماركتینگ به بیان ساده - چاپ سوم  30,000
300,000 رفتار مصرف كننده  
200,000  MBaدریک كتاب
98,000  MBa به زبان ساده( 
200,000 مدیریت استراتژیک اصول وشیوه های عمل  
220,000 بازار یابی از صفر تاصد  
250,000 بازاریابی شركتی B2B اصول وشیوه های عمل  
320,000 اصول ومبانی مدیریت بازاریابی ،نویسنده كاتلر-لین كلر  
90,000 پایان عصربازاریابی سنتی )درسهایی از مدیر بازاریابی كوكاكوال( 
50,000 چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم 
100,000 تحقیق پیشرفته باگروه كانون 

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 عملكرد سازمان  
95,000 صد قانون نانوشته مدیریت  
95,000 مهارتهای حیاتی مدیریت  
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درباره كتاب :
موضوع: بهره وري - اندازه گیري - روشهاي آماري-بهره وري دولتي - 

اندازه گیري-صورتهاي مالي 
پدیدآورنده: نویسنده:حسنعلي موسي زادگان ،سعید شهبازمرادي 

 ناشر: توفیق دانش
محل نشر:تهران 

 معرفي مختصر كتاب:
سرفصل های كتاب: 

1 - مفاهیم كارایي ، اثربخشي و بهره وري
2 - ضرورت تعدیل قیمت و روش هاي آن

3 -آشنایي با توابع تولید

4 - اندازه گیري مقدار مطلق كارایي و بهره وري
۵ - آشنایي با گزارشات مالي

6 - اندازه گیري تغییرات كارایي و بهره وري
7 - روش پسماند سولو

8 - مفاهیم روش هاي مرزي
9 - آشنایي با روش هاي مرزي پارامتري

DEA 10 - مرز كارایي در
DEA 11 - محاسبه كارایي در
DEA 12 - مباحث تکمیلي در

DEA - 13 از نگاهي دیگر
DEA 14 - سایر مدل هاي

1۵ - شاخص مالکوئیست

روش هاي اندازه گیري کارایي و بهره وري در سازمان
روش هاي اندازه گیري کارایي و بهره وري در سازمان )رویکرد کاربردي و عملیاتي(
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خواندن  مث��ل  نش��انه های خفیفی 
قضاوت ه��ای قالبی منفی در مورد نژاد 
یا جنس��یت می تواند تاثی��ر منفی بر 
عملکرد افراد داش��ته باش��د. احساس 
حق��ارت و قربان��ی قالب ه��ای فکری 
ش��دن، عاملی اس��ت كه تمایل افراد 
را ب��رای اعم��ال ناهنج��ار در اجتماع 
افزایش می دهد. عالوه بر این، افرادی 
ك��ه در چارچ��وب قالب ه��ای فکری 
مورد قض��اوت قرار می گیرند به میزان 
بیش��تری مس��تعد تقلب، دروغگویی 
و س��رقت هس��تند، چرا كه احساس 
بی ارزشی می كنند و خود را در معرض 
قضاوت ه��ای ناعادالنه ای می بینند كه 
فقط به دلی��ل افکار اش��تباه افراد در 
م��ورد گ��روه خاصی كه ب��ه آن تعلق 

دارند صورت گرفته است. 
به عن��وان مثال مدیری ك��ه بر پایه 
تصویرهای كلیش��ه ای خود از زنان یا 
اقلیت های قومی در س��ازمان قضاوت 
و اعمال نظر می كند، باعث می ش��ود 
ك��ه این افراد به عمد به س��مت انجام 
كارهای نادرس��ت و خالف هنجارهای 
سازمان، نظیر شایعه پراكنی یا نادیده 
گرفتن همکارانی كه نیاز به كمک آنها 
دارند، س��وق داده شوند. در تحقیقات 
عملی هم كه در این زمینه انجام شده، 
نتایج قابل تاملی به دست آمده است. 
به عنوان مثال از دانشجویان پرسیده اند 
كه آی��ا آنها از اینکه ب��ه دلیل گروه و 
جامعه ای كه ب��ه آن تعلق دارند مورد 
قضاوت های منفی دیگران واقع شوند 
نگ��ران هس��تند؟ در نتیجه بررس��ی 
رابط��ه ای  دانش��جویان،  پاس��خ های 
مس��تقیم بین نگرانی دانش��جویان از 
قالب های فکری و رفتارهای ناهنجاری 
كه واقعا از آنها س��ر زده اس��ت، مثل 
درگی��ری و توهین ه��ای كالم��ی به 
همکالس��ی ها یا خراب��کاری و از بین 
بردن اموال دانش��کده، مش��اهده شده 

است. 

تحقیقات ش��واهد بیش��تری را ارائه 
كرده ان��د كه حتی نش��انه های خفیفی 
مانند خواندن یک مقاله كه كلیش��ه ای 
منفی در آن به كار برده ش��ده است یا 
حتی یادآوری لحظه دردناكی كه در آن 
افراد ناعادالنه قضاوت شده اند می تواند 
تاثیر قابل توجهی بر عملکردشان داشته 
باشد. بسیاری از مردم امروزه آشکارا به 
دلی��ل قضاوت ه��ا و قالب ه��ای فکری 
برخاسته از نژادپرستی طرد می شوند و 
این تعصبات اثرات منفی جبران ناپذیر و 
بسیار ظریفی را به همراه دارد. تهدیدات 

مرتبط ب��ا هویت اجتماع��ی می تواند 
ب��ه چش��م انداز انس��ان ها از موفقیت، 
به خصوص افرادی ك��ه در حال حاضر 
از نظ��ر اجتماعی در محرومیت بس��ر 

می برند، آسیب جدی بزند. 
ما معم��وال تمایل داریم ك��ه رفتار 
چارچ��وب  در  تنه��ا  را  مجرمان��ه 
جمل��ه  از  و  ف��رد  مس��ئولیت های 
ویژگی ه��ای فردی ببینی��م و این در 
حالی اس��ت كه ممکن است خودمان 
بخشی از مشکلی باشیم كه توسط این 
افراد در رفتارهای ناهنجارش��ان نمود 

بیرونی پیداكرده اس��ت، البته توجه به 
این نکته الزم است كه ما ظرفیت های 
فراوانی ب��ه منظور ایجاد تغییر در این 

روند را هم دارا هستیم. 
مکانی��زم اتصال دهن��ده انحراف��ات 
اجتماع��ی به قالب ه��ای فکری منفی 
به ای��ن صورت عمل می كن��د: زمانی 
ك��ه افراد می دانن��د از زاویه قالب های 
فک��ری دی��ده و قض��اوت می ش��وند، 
احس��اس می كنند كه دیدگاه دیگران 
به شخصیت شان با بی احترامی همراه 
اس��ت و توقع دارند كه س��ایر افراد با 

آنها ناعادالنه رفت��ار كنند. این حالت 
به صورت ناخ��ودآگاه در آنها منجر به 
سرپیچی یا تضعیف هنجارهای موجود 
در جامع��ه می ش��ود. قالب های فکری 
این نگرش را ب��ه قربانی هایش انتقال 
می دهد كه آنها نه به دلیل ویژگی های 
شخصی و شایستگی های فردی خود، 
بلک��ه به واس��طه گروه��ی ك��ه به آن 
تعلق دارند قضاوت می ش��وند و همین 
قضاوت ها در نهای��ت هویت اجتماعی 

آنها را تهدید می كند. 
این مسئله در رابطه با زنان در اقوام 
مختلف صدق می كند. به عنوان مثال 
زنان��ی كه در محیط كسب و كارش��ان 
ب��ر این باورن��د كه مدیران ش��ان آنها 
را دوس��ت ندارند یا امکان پیش��رفت 
ش��غلی را در آنها نمی بینن��د یا زنان 
را برای موقعیت های رهبری مناس��ب 
نمی دانن��د، در نتیجه ای��ن قالب های 
فک��ری رویک��رد منفی و معکوس��ی 
نس��بت به اش��تغال و ارتقای ش��غلی 
در آنها ایجاد می ش��ود. ب��ا این حال، 
اف��راد مختلف زمانی ك��ه در معرض 
قضاوت های قالبی و قالب های فکری 
منف��ی ق��رار می گیرن��د واكنش های 
متفاوت��ی از خ��ود ب��روز می دهن��د. 
بنابراین چه چیزی باعث می شود كه 
ع��ده ای در مواجهه با این ش��رایط به 
گرایش می یابند  انحراف��ی  رفتارهای 
و عده ای ای��ن واكنش را به قالب های 

فکری ندارند؟ 
گفته ش��ده اس��ت كه واكنش افراد 
بس��تگی به ق��درت و اس��تحکام باور 
آنه��ا به یک هوی��ت دارد. اگر قومیت 
یک ف��رد هس��ته اصل��ی هوی��ت او 
باش��د بنابراین او به قالب های فکری 
قومیتی بیشتر واكنش نشان می دهد، 
در غیر این صورت كمتر در عملکرد او 

تاثیرات منفی ایجاد می شود. 
تهیه شده توسط تیم علمی 
موسسه آموزش عالی بهار

قالب فکری باعث عملکرد پایین در افراد می شود

شنبه 30 خرداد 1394 ضمیمه 
شمــاره 252
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 )دادخواه��ی، حق مس��لم هر فرد اس��ت و هركس 
می توان��د به منظ��ور دادخواهی ب��ه دادگاه های صالح 
رجوع كن��د هیچ كس را نمی ت��وان از دادگاهی كه به 

موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
 )اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری 

است(
درعی��ن حال قانون اساس��ی مرجع دیگ��ری را برای 
رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات رسیدگی به 
ش��کایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران 
یا واحده��ا ی��ا آیین نامه های دولت��ی پیش بینی كرده 
اس��ت. دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون 
اساسی مرجعی صالح برای رسیدگی به چنین شکایات 
تظلمات و اعتراضاتی به شمار می آید كه از طرف مردم 
نسبت به ماموران واحدها یا آیین نامه های دولتی مطرح 
می ش��ود. از ظاهر اصول قانون اساس��ی مرز صالحیت 
دادگاه ه��ای دادگس��تری و دیوان عدال��ت اداری قابل 
تشخیص است اما رویه قضایی نگرش دقیق تری به آن 
داش��ته و مرزها را به گونه ای فنی تبیین كرده است به 
ای��ن معنا كه قاعده ای را وض��ع كرده كه به موجب آن 
به تبع خواهان صالحیت مرجع قضایی تعیین می شود. 
آرای اختالفی در زمینه صالحیت كه اخیرا از س��وی 
دادگاه عمومی ته��ران دیوان عدالت اداری و در نهایت 
دیوان عالی كش��ور صادر ش��ده اس��ت زمینه مناسبی 
ب��ه وجود آورده ت��ا در چارچوب مباحث تش��کیالت و 
صالحیت ضمن التفات به مراجع ش��به قضایی اداری و 
رابط��ه آنها با مراج��ع قضایی، تحلیلی از آرا و س��وابق 
داش��ته باشیم و با نگاهی تطبیقی موضوع تعدد مراجع 
قضایی ع��ادی و اداری را در نظام ه��ای حقوقی جهان 
م��ورد تأمل ق��رار دهی��م و در پایان نیز ب��ا عنایت به 

وضعی��ت موجود نظام قضایی كش��ورمان و اش��کاالتی 
كه در دوگانه بودن مرجع قضایی صالح برای رسیدگی 
به اعتراض��ات علیه آرای مراجع ش��به قضایی به وجود 

می آید از مباحث مطرح شده نتیجه گیری كنیم. 
مبحث اول؛ رسیدگی ماهوی مراجع شبه قضایی: 
مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاه های 
عمومی در پاره ای موارد وقتی اجازه ورود دارند كه ابتدا 
موضوع در مراجع شبه قضایی اداری مطرح شده و پس 
از طی مراحل قانونی ب��ه صدور رأی قطعی در ماهیت 

قضیه ختم شده است. 
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت ك��ه مراجع  )ب��ه تعبی��ر ما( 
ش��به قضایی اداری كه تعداد آن بسیار بوده و در درون 
دس��تگاه های اجرایی كش��ور به موجب قانون تشکیل 

ش��ده و با صالحی��ت خاص انجام وظیف��ه می كنند در 
زنجیره یا سلس��له مرات��ب قضایی ق��رار نگرفته و قوه 
قضایی��ه اساس��ا در راه اندازی و اقدام��ات آنان دخالتی 
ندارد نیز به كس��انی ك��ه در چنین مراجعی رأی صادر 
می كنند قضات حرفه ای گفته نمی شود چرا كه ممکن 
اس��ت این افراد از میان كسانی برگزیده شده باشند كه 

تحصیالت فقه و حقوق هم ندارند. 
پرون��ده اختالف یک كارگر  )كارمند رس��می اداری 
س��پاه پاس��داران به صورت اضافه كاری در بیمارستان 
ش��هید لبافی ن��ژاد خدمت می ك��رده( را ابت��دا هیأت 
تش��خیص به عن��وان مرجع بدوی و س��پس هیأت حل 
اختالف به عنوان مرجع تجدیدنظر بررس��ی و رسیدگی 
كرده ان��د و ب��ا ص��دور حک��م قطع��ی از مراج��ع فوق 

محکوم ل��ه با اس��تفاده از ماده 166 قان��ون كار مصوب 
س��ال 1369 كه مق��رر م��ی دارد:  )آرای قطعی صادره 
از ط��رف مراجع حل اخت��الف كار الزم االج��را بوده و 
به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده 
 خواهد شد( از اجرای احکام دادگستری تقاضای اجرای 

حکم می كند. 
قطعیت حکم مراجع ش��به قضایی اداری و گاهی نیز 
تکلی��ف اجرای احکام دادگس��تری در اجرای آرا  )مثال 
آرای هیات ه��ای ح��ل اختالف مذك��ور در قانون كار( 
به معنای پایان دادرس��ی نیس��ت و ذی نفع در خاتمه 
این مرحله می تواند ب��ا مراجعه به مراجع قضایی برای 
تجدیدنظ��ر و ابطال آن اقدام كند ب��ه عبارت دیگر دو 
مرحله برای رس��یدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در 
نظام حقوقی كش��ور ما مفروض اس��ت؛ یک مرحله در 
س��طح مراجع شبه قضایی اداری اس��ت كه رأی قطعی 
صادر می ش��ود  )و ای��ن رأی قطعی نهایی نیس��ت( و 
مرحله دیگ��ر راجع به همان موضوع ممکن اس��ت در 
مراجع قضایی كش��ور، پرونده، منته��ی به صدور رأی 

قطعی شود. 
درخصوص پرونده موضوع بررسی از آنجا كه سازمان 
تأمین اجتماع��ی خود را محکوم علی��ه قضیه می داند 
از دادگاه عمومی تهران ش��عبه 608 درخواست توقف 
و ابط��ال اجراییه صادر ش��ده را كه مبنی ب��ر الزام به 
پرداخت مبلغ ۵84971۵ ریال به عنوان سنوات خدمت 
و ب��ن كارگری و عی��دی س��ال های 76 و 77 و عالوه 
بر آن مبل��غ ریال 1362012 بانضم��ام ۵0 هزار ریال 
هزین��ه اجرایی اس��ت( می كند چنین درخواس��تی از 
دادگاه عموم��ی تهران - و نه دی��وان عدالت اداری كه 
در رس��یدگی به اعتراض��ات از آرای دادگاه های اداری 
صالحیت عام دارد- از جمله نکاتی اس��ت كه وضعیت 

آن را باید در طول مباحث آتی روشن كرد. 

صالحیت رسیدگی مرجع قضایی به تبع خواهان؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟  

بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی یا مراجع شبه قضایی

ضمیمه شنبه 30 خرداد 1394
شمــاره 252

دكتر سام سواد كوهی فر
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7 7 2 1 3 7 2 دفتر ویژه گردشگری: 7  دفتر مركزی:88553639

کلیه تعرفه ها به ریال می باشد

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.

3.3*6.4
گوشواره

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
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اهـواز – خبرنگار فرصت امـروز - با 
انج��ام اقدام��ات اصالح��ي و نص��ب ادوات 
كنترل��ي روي خطوط انتق��ال مایعات نفتي 
كاه��ش     NGL1000 تاسیس��ات  در 
آلودگي هاي زیس��ت محیطي محقق ش��د. 
مهن��دس آرزومن��د مدیر عملیات ش��ركت 
در این رابطه افزود :پایش سیس��تم موجود 
جداس��ازي روغن، مواد هیدروكربني و مواد 

 ،)Separator API(پس��اب در  معل��ق 
نشان دهنده انحراف كیفیت پساب خروجي 
نسبت به معیارهاي موجود در استانداردهاي 
زیست محیطي مي باشد. لذا با توجه به این 
اصل مهم و پیشنهاد همکاران در تاسیسات 
گاز و گاز مایع 1000   اصالحیه خط لوله  و  
انتقال مایع��ات نفتي حوضچه API مربوط 
به تفکیک پس��اب ها كه ناش��ي از تعویض 

روغ��ن تلمبه ه��ا، كمپرس��ورها ، توربین ها 
و  تخلی��ه خطوط بود مورد بررس��ي و اجرا 
گردی��د. ایش��ان  ه��دف اج��راي این طرح 
را ح��ذف كام��ل آس��یب هاي احتمالي به 
محیط زیست و همچنین ایمن سازي فضاي 
كاري هم��کاران از آلودگي عن��وان نمود و 
افزودند: روزانه بین۵ الي 10 بش��که مایعات 
استحصال شده توسط خط لوله3 به گودال 

س��وخت هدایت مي ش��دند كه با انجام این 
اقدام شایس��ته  و قطع نمودن آنها به گودال 
س��وخت و اتصال و هدایت م��واد به مخزن 
ذخیره مایع��ات واحد)TK-17۵0( و پمپاژ 
آنها به واحد بهره ب��رداري پازنان1همراه با  
نفت صادرات مي ش��ود ك��ه عالوه بر حذف 
آلودگي زیس��ت محیطي،درآم��د مالي نیز  

براي شركت در بر دارد.

اردبیـل – خبرنـگار فرصت امـروز - در راس��تاي 
محرومیت زدایي از مناطق كمتر توس��عه یافته استان و در 
ادامه رشد پرشتاب ش��بکه گذاري، اهالي روستاي عنبران 
علیا از توابع شهرستان نمین از نعمت گازطبیعي برخوردار 
ش��دند.به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان اردبیل 
طي مراسمي كه با حضور استاندار محبوب، نماینده محترم 
شهرس��تان هاي اردبیل، نیر، نمین و س��رعین در مجلس 
ش��وراي اس��المي، نماینده محترم ولي فقیه در عنبران و 
مدیرعامل ش��ركت گاز اس��تان اردبیل برگزار گردید اهالي 

ش��هیدپرور این منطقه ب��ه جمع مش��تركین گازطبیعي 
اس��تان پیوس��تند.در ابتداي این مراس��م مهندس خدایي 
از برخ��ورداري 99 درص��دي خان��وار شهرس��تان نمین از 
گازطبیعي خبر داد.مدیرعامل ش��ركت گاز اس��تان اردبیل 
با اعالم این خبر افزود ان ش��اا... بزودي و با اتمام گازرساني 
به اندک روس��تاهاي باقیمانده شهرستان نمین این منطقه 
جز مناطق سبز ایران ش��ناخته خواهد شد.وي یادآور شد 
گازرس��اني به این منطقه و بخصوص روستاي عنبران علیا، 
علیرغم س��ختي و دشواري مسیر در كمترین زمان ممکن 

و ب��ا مدیریت صحیح منابع مالي با بودجه 9 میلیارد ریالي 
انجام ش��د.فیروز خدائي با بیان اینکه از محل بند ق تبصره 
دو قانون بودجه 93 پکیج گازرساني به بیش از ۵00 روستا 
طراحي گردیده است افزود: به فضل الهي عملیات گازرساني 
به حدود 200 روس��تاي مشمول این بند در سالجاري آغاز 
خواهد گردید.مدیرعامل شركت گاز استان اردبیل در پایان 
ضم��ن تقدیر از پیگیري ها و حمایت هاي مداوم اس��تاندار 
محترم و نمایندگان خدوم استان در مجلس شوراي اسالمي 
ابراز امیدواري كرد با برنامه ریزي هاي بعمل آمده به نسبت 

تامین اعتبار تمام روس��تاهاي باالي 20 خانوار اس��تان از 
نعمت الهي گازطبیعي بهره مند گردند.

در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری محقق شد 

حذف آلودگي هاي زیست محیطي با خالقیت و نوآوري کارکنان شرکت آغاجاري

بهره مندي 180 خانوار روستایي استان اردبیل از گاز طبیعي

اصفهان – خبرنگار فرصت امروز - هر ساله با شروع 
ماه نزول قرآن و بارش  رحمت الهی  س��ازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان  به عنوان 
متولی ب��ازار های روز كوث��ر به منظور تامی��ن مایحتاج 
عمومی و س��بد كاالی خانوار تمهی��دات ویژه ای را برای 
ارائ��ه خدمات هر چه بهتر به ش��هروندان و مراجعین این 
بازاره��ا  فراه��م می نماید. سرپرس��ت س��ازمان میادین 
وس��اماندهی مشاغل ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: 
در راس��تای خدمت رس��انی هرچه بهتر در زمینه تأمین 
مایحتاج عمومی و سبد كاالی خانوار در ماه رمضان، این 
سازمان  همانند سال های گذشته تالش مضاعفی را بکار 

بس��ته و تالش می نماید در جهت خدمت رسانی هرچه 
بهتر از حداكثر پتانس��یل خ��ود جهت انجام وظایف خود 
از هیچ كوشش��ی دریغ ننماید. س��ید اصغر سقائیان نژاد 
گف��ت: انجام  نظارت های پیوس��ته  ب��ه منظور اطمینان 
بیشتر از خدمت رس��انی مطلوب تر به مردم در بازارهای 
روز به صورت تمام وقت توسط تیم بازرسی سازمان انجام 
و گ��زارش آن بصورت روزانه به س��ازمان ارائه می گردد. 
س��قائیان نژاد با اش��اره به تامین مایحتاج مردم بصورت 
كامل در بازارهای روز س��ازمان گفت: با توجه به استقبال 
م��ردم از بازارهای روز كوثر بوی��ژه در ماه مبارک رمضان 
برنام��ه ریزی های الزم جهت توزیع  حداقل روزانه بیش 

از  ۵0 تن می��وه و تره بار و 2۵ تن محصوالت پروتئینی 
و لبنی و سایر محصوالت مور نیاز مردم در 13  بازار روز 
كوثر تحت نظارت سازمان شده است كه شهروندان  بدون 
هیچ مشکلی  نسبت به تامین مایحتاج خود اقدام نمایند. 
وی با اشاره به برگزاری طرح  های فروش ویژه ماه مبارک 
رمضان  گفت: در بازار های روز كوثر س��عی ش��ده است 
تقریب��اً هر چند روز یکبار طرح های ویژه  فروش س��بد 
كاالی خانوار و  مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت بس��یار 
مناس��ب و ارائه تخفیفات ویژه جهت رفاه حال شهروندان  
برگزار گردد. س��قائیان نژاد در ای��ن ارتباط افزود: اجرای 
ف��روش ویژه م��رغ با هر كیل��و 3000 ری��ال زیر قیمت 

كشتار گاه و همچنین گوشت قرمزدرجه یک بره هركیلو 
در ح��دود 60000 ریال زیر قیمت س��طح ش��هر در روز 
های 26 و 27  خرداد ماه  از جمله برنامه های س��ازمان 
برای شروع ماه مبارک رمضان می باشد.وی افزود: در این 
راستا تالش بر این بود كه برخی اقالم پر مصرف همچون  
برنج، روغن، ماكارونی، رب، سویا و برخی دیگر از مایحتاج 
عمومی با قیمت بس��یار وی��ژه در طول ماه مبارک جهت 

استفاده شهروندان محترم عرضه شود.

تمهیدات سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان 
برای ماه مبارک رمضان

زنجان – خبرنگار فرصت امروز - كیفیت آب شرب استان زنجان بر اساس استانداردهای مدون بهداشت 
جهانی و دس��تورالعمل های بهداش��تی منطقه ای دفتر كنترل كیفیت و بهداش��ت شركت به طور منظم پایش 
می ش��ود .مهندس علی عاش��وری مدیر كنترل كیفیت آبفای با بیان مطلب باال  افزود : این ش��ركت به منظور 
تحویل آب س��الم و بهداش��تی در نقطه مصرف به مش��تركین اقدام های عملیاتی و كنترلی ش��امل آزمون های 
باكتریولوژی ، فیزیولوژی ، فیزیکوش��یمیایی ، فلزات س��نگین و سایر ریزآالینده ها را انجام می دهد. وی افزود: 
این دفترآزمون های فوق را بطور روزانه و مستمر با لحاظ جمعیت تحت پوشش شهرهای تابعه نمونه برداری و 
مورد آزمون قرار می دهد . مدیر كنترل كیفیت آبفای به تعداد آزمون های انجام ش��ده طی س��ال گذشته اشاره 
و تصریح كرد : بیش از 41 هزار مورد آزمون كلرس��نجی ، 7۵0 مورد آزمون فیزیکوش��یمیایی و 2 هزار و 800 
مورد آزمون میکروبی  جهت پایش كیفیت آب شرب زنجان انجام  شده است . وی گفت : مركز بهداشت نظارت 
مس��تمری بر كیفیت آب شرب اس��تان دارد و بیش از 13 هزار مورد كلرس��نجی آب آشامیدنی از اسفند سال 

گذشته تا پایان طرح بسیج سالمت نوروزی توسط مركز بهداشت انجام شده است.    

رشـت – خبرنـگار فرصت امروز - اس��تاندار گیالن در نشس��ت مدیر طرح CNG ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي كش��ورو رئیس هیت مدیره انجمن CNG كش��ور از افزایش مصرف سوخت گاز طبیعي در 
اس��تان خبر داد و افزود :از توس��عه جایگاه های عرضه CNG حمایت می كنیم.به گزارش پایگاه اطالع رساني 
اس��تانداري گیالن دكتر محمد علي نجفي در دیدار با مدیر طرح CNG شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
كش��ور و رییس هیات مدیره انجمن CNG با اش��اره به استقبال مردم از مصرف سوخت گاز طبیعي در استان 
اظهار داشت: با تک نرخي شدن قیمت بنزین تقاضاي مصرف CNG در استان از 700 هزار متر مکعب در روز 
به 8۵0 هزار متر مکعب افزایش یافته اس��ت .وي همچنین  بر نقش اس��تفاده از مصرف سوخت گاز طبیعي در 
حفاظت از محیط زیس��ت و ایجاد هواي پاک اش��اره كرد و بر ضرورت توسعه این سوخت در استان تاكید كرد . 
استاندار همچنین با اشاره به ورود حدود 2 میلیون مسافر به گیالن در تعطیالت اخیر گفت  : در این تعطیالت 
مصرف بنزین اس��تان از 2 میلیون و ۵00 هزار لیتر در روز به 4 میلیون لیتر افزایش یافت كه باید با  توجه به 
حجم باالي مسافر به استان امکانات و زیر ساخت هاي مناسب را به منظور رفاه مردم استان وگردشگران فراهم 
كنیم .اس��تاندار گیالن از س��اخت 4 جایگاه جدید عرضه سوخت CNG در استان خبر داد و بر ضرورت حضور 

پررنگ بخش خصوص در جهت سرمایه گذاري هر چه بیشتر در بخش هاي مختلف استان نیز تاكید كرد . 

آب آشامیدنی زنجان براساس استانداردهای مدون بهداشت 
جهانی پایش می شود 

استاندار گیالن : از توسعه جایگاه های عرضه cNG حمایت می کنیم 

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز - معاون فنی و شهرسازی شهرداری بندرعباس آخرین اقدامات صورت 
گرفته برای تس��هیل در عبور و مرور معلولین و بیماران ضایعه نخاعی را تش��ریح كرد و از مناس��ب سازی پل ویژه 
تردد این افراد خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، اصغر حسینی پور با اشاره به 
مناسب سازی معابر برای تردد معلولین اظهار كرد: بخش عمده ای از رفع مشکالت معلولین و بیماران ضایعه نخاعی 
بر عهده شهرداری است. وی با اشاره به اینکه كار مناسب سازی معابر عمومی شهر از سال گذشته آغاز شده است، 
افزود: بر اس��اس تصمیمی كه در شورای مناسب سازی معابر برای معلولین گرفته شده، شهرداری تدبیری خواهد 
اندیشید كه نماینده ای از انجمن ضایعات نخاعی برای تایید نهایی پروژه های عمرانی حضور داشته باشد.معاون فنی 
و شهرس��ازی ش��هرداری بندرعباس خاطرنشان كرد: در جلسه برگزار شده، مناسب س��ازی پل عابر پیاده روبروی 
انجمن ضایعه نخاعی برای عبور از بلوار امام حس��ین نیز جزو تعهدات شهرداری است. حسینی پور با بیان اینکه در 
این طرح آسانسور مخصوص جهت باال و پایین رفتن معلولین در نظر گرفته خواهد شد، ادامه داد: در ارتباط با این 

پل، قرار شده بهزیستی طرح اولیه را به شکل یک رمپ آماده و برای اجرا به شهرداری تحویل دهد.

بوشـهر – خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: پیک مصرف برق 
اس��تان در س��ال جاری در مقایسه با سال گذشته 7 درصد رشد داش��ته كه اصاًل وضعیت خوبی نیست. به گزارش 
خبرگزاری فارس از بوشهر، امراهلل پاراد صبح امروز در نشست با مدیران اجرایی بوشهر اظهار داشت: پیک بار استان 
بوشهر یک هزار و ۵80 مگاوات و رشد بار هم در سال گذشته در مقایسه با سال 92 حدود ۵.۵ درصد بوده كه نزدیک 
به رش��د بار مصرف كش��ور بود. وی افزود: سال گذشته انرژی تحویلی به مشتركان برق در استان بوشهر 4 میلیارد و 
6۵0 میلی��ون كیلووات س��اعت بوده كه از این رقم 72 درصد خانگ��ی، 14 درصد اداری، 3 درصد صنعت، 3 درصد 
كش��اورزی و 8 درصد هم تجاری و س��ایر بوده است. سال گذش��ته 19 هزار اشتراک برق واگذار كردیم كه 1۵ هزار 
اشتراک خانگی، 400 مشترک كشاورزی، 800 مشترک عمومی و 1۵0 مشترک صنعتی بود. پاراد بابیان اینکه ازنظر 
مصرف انرژی 14 درصد رش��د داشتیم، گفت: در راستای برق رسانی به مناطق محروم استان بوشهر سال گذشته ۵ 
روس��تای فاقد برق در استان بوش��هر برق دار شدند. در استان بوشهر روستای باالی 10 خانوار فاقد برق نداریم و در 
تالش هستیم تا روستاهای كمتر از 10 خانوار را هم برق دار كنیم.مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
خاطرنش��ان كرد: در راس��تای تقویت انتقال برق به استان بوشهر، ایستگاه 400 كیلوولت خورموج و 230 كیلوولت 
دیلم افتتاح شد و برای تقویت برق آبدان، ایستگاه توزیع در دست احداث است و تا 4۵ روز آینده تکمیل خواهد شد.

معاون فنی و شهرسازی شهرداری بندرعباس مطرح کرد
مناسب سازی معابر برای تسهیل در عبور و مرور معلولین

رشد 7 درصدی پیک مصرف برق در استان بوشهر
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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 
مهركار       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 

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 دهكده نیز    
88437482 اتوگالری امیر 

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

66425656 عظیم خودرو 
73059 آریا خودرو 
یاس خودرو مطمئن        66124460

88618017 شركت هخامنش 
22924629 پیروز سروش خودرو 

خودرو

بنز

كیا

بی ام و

ایران خودرو 

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

مازراتی

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

سانگ یانگ

66425656 عظیم خودرو 
42692 مهركار 
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 مهركار 

لكسوس

77616868 هدف گستر 

دوربین دیجیتال

نرم افزار

وب پردازان تهران   66566247
26203752 نوین پردازان 
88976477 فست كلیک  
88853365 پویانه 
88311970 كیمیا شبكه نیكان 

طراحی سایت

22863319 رسانه افتاب 
2729 مجتمع فنی  
66196080 شادن پژواك 
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 شبكه خلیج 
09197245285 امدادرایانه 
88943100 شبكه ایرانیان 
88732153 آرمین 
88463719  D-LINK
33994579 مترونت 
88929260 مبتكر موج سوم 
88104616 موج گویای پارس 
66760007 نت رایان 

شبكه و خدمات

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

تجهیزات  كامپیوتر

88892191 سینا صعود یكتا 
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 یكتا 
33940020 چاپ سرچشمه 
66384670 زرین نایلون پارسیان 
80808090 فرخ-اكسیر سالمت 
66406947 عرشیا 
22222712 نورلند 
88701668 نفیس 

چاپ نایلون
و نایلكس

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 فلكس و بنر

77385161 صبا 
66922736 توانا 
66575070 حجم سبز 
88718370 الوند 
88063377 كیمیا 

پرینت و فتوكپی

88889976 كانون نور)خطیبی( 
88940574 آتی نگار 
88552914 آریا پیام 
88502842 آروین نگار 
88055840 تاش 
26417031 هولدینگ 
77384674 قلم نو 
88828877 نوای رسا 

مشاور تبلیغاتی

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

حكاكی و برش لیزری

جای تبلیغ شما

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

عكاسی و 
فیلمسازی تبلیغاتی

44261669 پارسا 
66025630 فراق الكترونیک 
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 مكث 
77630053 تهران استامپ 
66475571 ایران مهر 
88174156 ایرانیان تبلیغ 

مهر و پالك

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 كوشش 
88804941 اركان سیستم 
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88647844 آریا بصیر اندیشه 
88487714 موسسه سیمرغ 
77210228 آزمون تراز ارقام 
88361511 فریوران  
44241422 آبان روش  
22137707 رایمند و همكاران 
77507548 حساب گستر پویا  
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88934350 راهبرد پیام  
88804941 اركان سیستم  
88806876 تالش ارقام  
88549893 رازدار  

حسابداری- حسابرسی

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 

بازرگانی

اخذ كارت بازرگانی

88081951 جاودان تجارت  
66920097  فرد 
88909183 بارمان ترخیص 
66420240 سیامكی 
بازرگانی لطفی  88677645
88552623 تحویلداری 
88900991 ترخیص كاال 
09122255985 بارمان داد و ستد 
88820279 رایا تجارت نوین 
88802466 كیان 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 
شركت مشاوران كاوش  88348545
88982882 عزتیان 
88051835 پارسیان 
88344318 گروه مدپا 
88562596 مهندسین پیشرو 
88045025 شیمی تجارت كاال 
66575127 افق تجارت كویر 
88939259 امین پایتخت 
55899144 راه كارهای آسان 
77616659 فراز پارسا 

مشاوره و بازرگانی 
صنعتی

حمل و نقل بین الملل

ترخیص كاال

88541910 مهندسین نافع امین 

تهیه
طرح های توجیهی

خانه

88206006 امالك راگا 
22222111 امالك رابینسون 
44034401 امالك امپراطور 
44050703 امالك آرش 
88174703 امالك هرم 
22605152 امالك كارا 
77888367 امالك یاس كبود 
88710092 امالك آلفا  
22809005 امالك بزرگ سران 
22060055 امالك خانواده 

امالك

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 چكاد بام 

88502829 گلدن ایت 
88703737 دلتا صنعت سرو 

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

بازسازی

لوازم منزل

فضای سبز

فـقـط
5 هزار تومان

فـقـط
5 هزار تومان

جای تبلیغ شما

فـقـط
5 هزار تومان

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

لپ تاپ و تعمیرات
و  لوازم جانبی

دیجیتال

پیامک 
تبلیغاتی

مشاوره تبلیغاتی ایسل
 sms دفتر مجازی، پنل

مشاوره ماركتینگ
22975849

سیستم مالی سپیدار 
محصول همكاران سیستم

نرم افزار یک پارچه 
حسابداری،  تولیدی 

بازرگانی،خدماتی،پیمانكاری
دشت فروشگاهی
شركت ارقام نگر

02188358921

معاوضه
نزدیک فرودگاه امام اتوبان تهران- قم 12 هزار متر 
چهاردیواری، س��وله، اداری، چاه عمی��ق، برق 3 فاز، 

سند شش دانگ، مناسب هرگونه فعالیت صنعتی
۵0درصد نقد الباقی معاوضه متری 17۵هزار تومان

 55908681
0912-5944915
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حضور شما در بخش »نما«
»نما« در واقع همان پاس��خ به نیازهای افراد جامعه و علی الخصوص مدیران مش��اغل در 
زمینه های مختلف می باش��د؛ با این س��اختار كه در هر بخش، و با توجه به موضوع، ابتدا 
مطلب و محتوای آموزنده كار ش��ده و س��پس آگهی های مربوط؛ كه تحت عنوان ضمینه 

رایگان هر روز، با روزنامه فرصت امروز ارائه می گردد: 

88069296 ایمن امتداد 

77535586 شركت تیماس 

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

كاغذ دیواری آیدی  44078736
88512575 سوپربرند 
77150251 خانه آرمانی 
44262860 ایده پویان)غرب( 
22131697 ایده پویان)شمال( 
22839446 شركت خانه ایده آل 
22205299  ganzo italian group
88533687 دكوراسیون برتر 
88533687 تزئینات داخلی برتر 
44154525 شركت آریو 
77090395 شركت آتریم 
22799434 یكتا خزر ایرانیان 
44054013 تزئینات میالن 
33773802 تزئینات بارسین 
77691848 به سامان 
88361686 طراحان دكور 
88170301 دكوراسیون آرتمیس 

88460348 گروه پارسا 
88533580 آرتا 
44297279 كفپوش فردوس 
22839446 خانه ایده آل 
88279190 شركت تک بلوط 
77738417 هدیش عمارت بنا 
22806734 حجم دكور 
88761351 پادمت 
26114326 لینوم فلكس 
77263040 نگین پاركت 

77926598 ساران سازه رادین 
88539500 پارس دكور 
26422533 كناف تهران 
22989702 نیک سازان 
44485376 سقف همیار 
33032400 شركت رضایی 
66069221 پرشین دكور 
66373522 نماگستران پیشرو 
44262640 صبا 
77635751 نوین سقف تهران 
33351632 نوین كاران 
66605216 پارسی سقف 
88713584 شركت  بایندر 
77120185 شركت آوا 

88684740 تكنوین 
44297657 پارسیس 
55708132 چشم انداز غرب 
77244714 شركت 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 كیمیا صنعت 
44299617 وین سازه 
22889450 بهینه سازان پایتخت 
88778562 گروه صنعتی عبیدی 
77887385 نما گستر پارسا 
77683592 گروه افق پارسیان 

44389483 هیربد 
77631150 شركت سكنا طرح 
22870631 ویانا 
44746575 نما گلشن 
77697686 شیمی سازه سعد 
55366223 ساحل بام 
44152940 جلوه گاه ساخت رویا 
66639301 راپل كاران خلیج فارس 
66619112 شركت جانبازان 
44412727 شركت ارتفاع كاران هیرو 

9121193041 دفتر گل شناس 
9121723527 آرمان توسعه 
77382611 شركت سنگ سری 
22622456 گل شناس 
77473541 مغازه فشاركی 
88764972 گروه پویا 
77531211 مجتمع جالل فشاركی 
77075637 تیوا داتیس 
77912113 پیش ساخته فراهانی 

پیش ساخته

درب  و پنجره حفاظت

88703328 پایا پالست ایرانیان 
09196535978 نمای كامپوزیت 
22888293 سكودكورانت 
44402491 الماس ایرانیان 
88256294 بهنما 
88746464 شركت 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
كاغذ دیواری

تزیینات داخلی
 با سازه های چوب

تولید در و پاركت
و كفپوش

دیوارپوش
و سقف كاذب

ایمنی راه

طراحی و اجرای سونا

88194210  arena wood
66065741 آریان 
88906551 پارتیشن سیستم 
66630759 آپادانا فضاپوش 
88786807 شركت كارا 
55776945 پدیده 
88483648 فروشگاه ندا 
66218730 توسكا 
66723481 دكوراسیون فاطمی 
44752175 فضا سازان 
55754698 آلوم تک 
66817710 تهران پارتیشن 
66654410 شركت مكانک 
88786807 شركت كارا 
77449730 نوین آرا 

پارتیشن

22446092 گروه هنر معماری 
09125376370 معماری ایران زمین 
22374677 فرانگر 
22785902 شركت پارسه هرم 
26701318 راحت و زیبا روز 
77344076 پدیدگان پارسا 
22293643 گروه پل دشت 
88606410 طوفان دیزان 
44278083 شركت داتیک 
77955626 دكوراسیون زمین 
22903442 طراحان نسل نو 
88580157 دكوراسیون كلون 
88691249 دكوراسیون رامسین 
88582734 دكوراسیون متین 
77724710 دكوراسیون تیروژ 
26760652 طراحان اصیل 
66791193 دكوراسیون ژیهات 
22880955 كلبه كهن 
22766978 دكوراسیون آكام 
22446092 گروه هنر معماری 
22864804 دكوراسیون مارون 
22668771 دكوراسیون داركوب 
22321636 دكوراسیون 60×60 
66848803 شركت هورد 
66846156 ایتوك آریان 
22144070 گروه ساتر سازه 
88647618 ارجان سازه 
22729836 نماشیشه پرشین 
22694252 گروه پارسه شرق 
77999020 پوش دیزاین 
76264026 نیكوسازان فرم 
66754425 شبكه پردیس 
22888239 مهندسین بوطیقا 
22740769 شركت فالت 
66421926 گروه طراحان آمود 
22875636 رمینو دكوراسیون 
44810212 شركت تیماس 
46084234 خنیا نوین هور 

دكوراسیون و معماری

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

آوای عدالت
مشاوره حضوری رایگان، حقوقی 

كیفری، ملک، چک و خانواده
4 4 2 7 3 4 3 0

22051786 شركت آرجی ایی 

نورپردازی داخلی
 و خارجی

فـقـط
5 هزار تومان

شمیم عدالت كیمیا  44634785
912237760 داد خواهان اعتدال آریا  
 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیاران 
87132 یاسا 
88562596 موسسه پیشرو 
66717356 مهر آذین ذاكری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وكیل من 
88492600 خانه جهانی وكال 
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 وكال 
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 كیمیا  
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
66414848 چتر دانش  
66717356 مهر آذین ذاكری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وكیل من 
88492600 خانه جهانی وكال 
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 
)كیفری(

مشاوره حقوقی)امالك(

جای تبلیغ شما

66761496 طنین عدالت 
موسسه مدافعان كوشای امین  88317245
صبا    66028601

 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 

مشاوره حقوقی 
)گوناگون(

مشاوران امین پایتخت   88935070
88628776 ثبت شتاب 
88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فكر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
88656033 ثبت پاسارگاد 

ثبت شركت ها

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

رتبه بندی شركت ها

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فكر 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 فكر 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 مركز 
44016631 ثبت آریا 
88888273 ثبت همشهری 
88888635 ثبت هدف 

اخذ جواز صنایع

 حمل و نقل
بین الملل

حمل و نقل

شدن را با ما تجربه كنید
ثبت تاسیس و تغییرات 

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

 اختراع با حضور
علی اصغر حسین زاده فرد 
كارشناس سابق اداره كل 
ثبت شركتها و موسسات 

غیر تجاری
09306385969

88175646 - 76-80

3.3*6.4
گوشواره

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(

شركت كوره دار با مسئولیت محدود
بدینوس��یله از كلیه س��هامداران و اعضای هیئت مدیره 
شركت كوره دار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 82262 
و شناس��ه ملی 101012690۵2 جه��ت برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده در ساعت 9 صبح مورخ 1394/04/10 كه 
در محل قانونی شركت تشکیل می گردد خواهشمند است 

حضور به هم رسانید
دستور جلسه: مجمع عمومی فوق العاده: جهت افزایش سرمایه

مقام دعوت كننده: هیئت مدیره

مجتمع پذیرایی چهار فصل
مفتخر اس��ت در ایام ماه مب��ارک رمضان از عزیزان 
روزه دار از 100 ال��ی 1000 نف��ر در محی��ط باز بابت 

صرف افطاری و شام پذیرایی نماید.
رزرو جهت سفارش افطاری

0912-1192719
88069903-88069976

یوسف آباد- مقابل خیابان 64- مجتمع پذیرایی چهارفصل
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