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 با افزایش بهره وری
و تولید رقابتی می توان 

درکورس رقابت باقی ماند
مدير عامل ف��والد مبارکه اصفهان در جريان 
برگزار بيس��ت و دومين هماي��ش بهره وري 
فوالد مبارکه با اش��اره به اهميت توجه هرچه 
بيش��تر به بهره وري در شرايط فعلي حاکم بر 
اقتصاد دنيا، با طرح اين س��ؤال که بهره وري، 
جبر است يا اختيار گفت: طي سه دهه اخير، 

بازار جهاني فوالد...

آوه  ي��ا آبه  ش��هرى  که��ن و تاريخ��ی در  جنوب  
شهرستان  س��اوه  در استان  مرکزى  و در نزديكی  
شهر ساوه  و در مسير جاده اين شهر به قم است. 
هر چند که امروز آوه تنها روس��تايی بزرگ است 
اما آثار و نوش��ته هاى تاريخی حكايت از پيشينه 
با عظم��ت مردم و اين ش��هر تاريخ��ی دارد. در 

فرهنگ ها و منابع  تاريخی  و...
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12000 مشترک شرکتی
روزنامه فرصت امروز در حال حاضر

دارد و آگهی های شما در ضمیمه نما توسط صاحبان مشاغل 
مختلف و مدیران عامل شرکت ها دیده می شود.

 با حضور در بانک اطالعات امور گردشگری
فرصت رونق کسب و کارتان را از دست ندهید.

نیازمندی های  مشاغل  ایران

شهر تاریخی آوه
آوه  یـا آبه  شـهرى  كهـن و تاریخـی در  جنوب  
شهرستان  سـاوه  در اسـتان  مركزى  و در نزدیكی  
شهر ساوه  و در مسـیر جاده این شهر به قم است. 
هرچند كه امروز آوه تنها روسـتایی بزرگ اسـت 
اما آثار و نوشـته هاى تاریخی حكایت از پیشینه با 
عظمت مردم و این شهر تاریخی دارد. در فرهنگ ها 
و منابع  تاریخی  و جغرافیایی  عربی  و فارسی ، آبه  و 
آوه  هر دو آمده  اما اغلب  به  صورت  آبه  ضبط شـده  

است . 
برخـی  از جغرافیدانـان  قدیـم  آوه  را شـهرى  
نزدیک  »سـاوه « نوشـته  اند )فیروزآبادى ( و براى  
تمیز آن  از آوه همدان ، آوه ساوه  گفته  اند. یاقوت  
آن  را بَُلیده  )شـهرك(  خو انده  اسـت . نویسـنده 
حدود العالم  گوید: »سـاوه  و آوه  شهرك هایی  اند 
انبـوه  و آبـادان  و با نعمت  بسـیار و خرم  و هواى  

درسـت  و راه  حجاج  خراسان  اسـت...«. حمداهلل  
مسـتوفی  آن  را »شـهر« و از اقلیـم  چهارم  ذكر 
كـرده  اسـت . اعتمـاد السـلطنه  آن  را از بناهاى  
اردشیر بابكان  می د اند. مستوفی  می گوید: »طالع  
بناش  سنبله ، دور باروش  قریب  5 هزار گام  است . 
هواش  معتدل  اسـت  و آبش  از رودخانه گاوماها... 
و غله  و پنبه  در آنجا بسـیار نیكـو بود، اما نانش  
سـخت  نیكو نبود. از میوه هاش  انجیـر نیكو بود. 
مردم  آنجا سـفید چهره  و شـیعه اثنی عشرى  اند 
و در آن  مذهب  به  غایت  متعصب  اند و با هم  اتفاق  
نیكـو دارند و حقوق  دیوانی  آنجا به  تمغا )نک: آل  
تمغا( مقرر است  و 10 هزار دینار ضمانی  آن  باشد 
و از آن ِ والیتش  كه  40 پاره  ده  است ، 7 هزار دینار 

است  و شهر و والیتش  داخل  بلوك  ساوه  است «.
قزوینی  به  نقل  از ابـو نصر میمندى  گوید: »میان  

آوه  و سـاوه  رود بزرگی  است  و اتابک  شیرگیر، امیر 
سلجوقی  )525 ق /1131م ( پلی  عجیب  و بی  مانند با 
70 طاق  بر آن  ساخت و نیز جاده اى  سنگ  فرش  به  
طول  دو فرسخ  از پل  تا ساوه  بنیاد نهاد تا رهگذران  
در رنج  نیفتند«. مسـتوفی این  رود را شـاخه اى  از 
گاوماهـا رود می د اند و می نویسـد: »این  رود چون  
نزدیک  ساوه  و آوه  رسـد در پس  سدى  كه  صاحب  
سـعید خواجه  شـمس الدین  محمد صاحب  دیوان  
طاب  ثراه  در ما بین  برو سـاخته  بُحیره  شود و فضل  
آب  بهاریش  از هفتاد پوالن  ]پل  هفتاد طاق [ ما بین  
ساوه  و آوه گذشته ، در مغازه  منتهی  می شود و بنیاد 
آب  تابسـتانی  والیت  آوه  و سـاوه  بر آن  سد است . 

طول  این  رود 40 فرسنگ  باشد«.
این  رود در والیت  ساوه  مانند زاینده  رود است .
در عمـوم منابـع قدیـم آوه به عنـوان یكی از 

كانون هـاى مهـم تشـیع و بـا عنوان شـیعیانی 
متعصب یاد شـده اسـت. كتاب معروف تاریخ قم 
در ذكر آمدن اعراب اشـعرى به قم و آبه نوشـته 
است اعراب اشعرى پس از كشته شدن محمد بن 
سـایب بن ملک براى دور ماندن از تعرض مجدد 
حجـاج بن یوسـف راهـی نواحی مركـزى ایران 

شدند و در اطراف قم و آبه سكنی گزیدند.
در سـال هاى بعد تعداد زیـادى از علویان براى 
فرار از دسـت حكام بنی امیه و بنی عباس به این 

شهر شیعی آمدند.
آوه تا قبل از حمله مغول شـهرى آباد بود اما به 
نظر می رسـد با حمله مغول آوه مانند بسیارى از 
شهرهاى دیگر ایران ویران شد و علی رغم تالش 
صـورت گرفتـه در دوره هاى بعد هیچـگاه دیگر 

نتوانست شكوه گذشته خود را بازیابد.

معرفی شهرستان های استان مرکزی

امامزاده عبداهلل اوجان

اي��ن زيارتگاه در  ۱۸  کيلومترى س��اوه به ط��رف اراك و بين آوه و 
س��اوه قرار دارد و روزگارى جزو ش��هر از بين رفته آوه بوده اس��ت. 
بر اس��اس ش��واهد اين مكان مدفن امامزاده عبداهلل - فرزند بالفصل 
ام��ام موس��ی الكاظم )ع( - اس��ت. گنبد امامزاده ب��ا قاعده برجی از 
ابنيه تاريخی دوره سلجوقيان است که وزير معروف، سيد مجدالدين 
ابوالفتح، س��اکن رى، بر فراز تربت جد اعالى خود در قرن ششم بنا 
نهاده اس��ت. اين گنبد از داخل به شكل هشت ضلعی در آمده است. 
تزيينات بيشتر قسمت هاى بنا آسيب ديده است. ساختمان اين بناى 
تاريخی بس��يار س��اده و تهی از تزيينات داخلی و بيرونی اس��ت و به 
خاط��ر توج��ه و اعتقاد مردم اطراف به ويژه ايل شاهس��وند و نذور و 
قربانی ه��اى آنان در اين بقعه برخی اش��ياى داخلی بقعه براى تبرك 

برداشته شده است.  
دهانه محوطه داخلی،  ۱۱  متر و ارتفاع کنونی آن کمتر از  ۲۰  متر است 
که س��طح بقعه را از اين ميزان کمی  باالتر آورده  اند زيرا در چند س��ال 
گذشته سيل اطراف بقعه را فرا گرفت و آب به داخل آن جريان يافت و 
حدود سه متر روى مرقد را پوشاند در نتيجه کارشناسان مجبور شدند 
که سطح بقعه را خاکريزى کنند و اطراف آن را هم از بيرون باال آورند تا 

منجر به خرابی گنبد نشود.   
در نتيجه اين خاکريزى، درگاه قبلی گنبد زير خاك رفت و درگاه 
راه پل��ه گنبد که در ارتفاع چهار مت��رى واقع بود راهرو بقعه گرديد. 
قطر جدار گنبد حدود س��ه متر از درون آن به صورت راه  پله پيچ تا 

بام بقعه ساخته شده است. 
قسمت پايين جدار داخلی تا  ۱۴  متر، هشت ترکی و قسمت باالى 
آن به صورت  ۱۶  ضلعی درآمده و داراى  ۱۶  نما است و قسمت سوم 
روى آن به  صورت فلكه اى نمودار اس��ت که پا طاق گنبد عرقچينی 

)دو پوششی( آن باال آمده است.   

کاروانسرای باغ شیخ

هش��ت  در  کاروانس��را  اي��ن 
کيلومترى شرق ساوه با مساحت 
چهار هزار و هش��تصد متر مربع 
به دس��ت عبدالغف��ار خان خلج 
در س��ال ۱۲۰۰ ه.ق. و در دوره 
قاجار س��اخته ش��ده است. پالن 
بن��ا به صورت يك چه��ار  ايوانی 
است و داراى چهار برج ديده بانی 
در چهار گوش��ه آن، شاه نش��ين، 
بار ان��داز و حجره ه��اى متع��دد 
اس��ت. اين بن��ا با مس��احتی در 
حدود ۴۸۰۰ متر مربع در رديف 
دارد.  قرار  بزرگ  کاروانس��راهاى 
در ميان��ه اين کاروانس��را حياط 

مربع ش��كلی به ضلع 37 متر واقع اس��ت. در هر ضلع حياط ايوانی در ميانه 
و مجموعاً ش��ش ايوانچه در دو طرف آن قرار دارد که هر يك از ايوانچه  ها با 
حجره اى مرتبط اس��ت. در انتهاى هر ايوان نيز )به جز ايوان جبهه ورودى( 
اتاق��ی قرار دارد که صورت شاه نش��ين يافته اس��ت. فضاه��اى دور حياط بر 
خالف اکثر کاروانسرا ها همس��طح حياط است. در پخهاى گوشه هاى حياط 
درگاه ه��اى ورود به اصطبل که در چهار گوش��ه حياط قرار گرفته  اند، قاعده 
مربع و يك س��تون آجرى قطور در ميانه خ��ود دارند. اين فضا ها با فضاهاى 
طويل��ی مرتبط  اند که به صورت بازوهايی در پش��ت حجره هاى کاروانس��را 
امتداد يافته  اند. رديف س��كوهايی که در يك س��وى اصطبل  ها ديده می شود 

بار انداز بوده است. 
راه ورود به کاروانسرا از ميانه ضلع جنوب شرقی است. سردر همسطح نماى جبهه 
ورودى اس��ت اما با ارتفاعی معادل دو طبقه و طاق رسمی بندى و آجرکارى پشت 

بغل  ها تش��خص يافته اس��ت. 
جاى خالی يك کتيبه در داخل 
سردر ديده می شود که احتماال 
ح��اوى تاريخ س��اخت بنا بوده 
اس��ت. نماى خارجی اين ضلع 
کاروانسرا از رديف طاقنماهاى 
عميق در طرفين سردر تشكيل 
شده است و بر اهميت ورودى 
تاکيد می کند. در پشت سردر، 
هشتی وس��يع و مرتفعی قرار 
دارد. هشتی با طاق رسمی بندى 
زيبايی پوش��يده شده است که 
ترکيبی از دو رسمی  سوار بر هم 
است. خطوط رسمی  اين طاق 
گچی اس��ت و به اين ترتيب از زمينه آجرى جدا شده و جلوه بيشترى يافته است. 
فضاهاى دو طبقه پيرامون هشتی آن را به تيمچه اى کوچك شبيه ساخته  اند. اين 
فضا ها در طبقه دوم طاق هايی رسمی بندى و مقرنس دارند و با سردر و طاقنماهاى 
طرفين آن ترکيب فضاهايی جالب را پديد آورده  اند.کالهك هشت وجهی در ميانه 
طاق هشتی بر فراز نماى اين جبهه از داخل و خارج کاروانسرا به چشم می خورد.

جلوه هش��تی و فضاهاى جانبی آن در نماى جنوب شرقی کاروانسرا چشمگير 
است. بدين ترتيب هر چند چهار نماى حياط شكلی مشابه دارند نماى اين ضلع 
مهم تر از ديگر نما ها جلوه می کند.دهانه  ايوان  ها وس��يع تر از ايوانچه هاس��ت اما 
چون ارتفاع آن ها چندان بيشتر از ديگر قسمت هاى حياط نيست جلوه زيادى در 
حياط ندارند. بناى کاروانسرا تماماً آجرى است و آجرکارى در پشت بغل سردر 
و ايوان  ها و هشتی ديده می شود. چهار برج آجرى توپر در چهار گوشه بنا واقع 

است که به حجم آن استحكام بخشيده  اند.
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شهرستان تفرش

اين شهرس��تان در جنوب غربی شهرستان ساوه واقع 
شده است. شهرس��تان تفرش شامل يك بخش مرکزى 
و يك ش��هر با نام تفرش و در مجموع داراى ۱3۱ آبادى 
است و فاصله آن تا مرکز استان 95 کيلومتر و از شمال به 
ساوه، از جنوب به اراك، از شرق به قم و از مغرب به اراك 
محدود می ش��ود. ارتفاع ميانگين اين شهرستان از سطح 

دريا در حدود ۱9۰۰ متر است.
ارتفاع زياد و کوهس��تانی بودن اين شهرستان باعث به 
وجود آمدن زمس��تان هاى سرد و تابستان هاى معتدل در 
اين شهرس��تان شده است. ميانگين بارندگی ساليانه اين 

شهرستان ۲7۶ ميليمتر است.
قسمت هاى جنوبی، شرقی و غربی آن را ارتفاعات بيشتر 
از ۲5۰۰ متر احاطه نموده اس��ت که در شرق تفرش اين 
ارتفاع به حداکثر خود يعنی 3۱۴۱ متر می رسد. مهم ترين 
ارتفاع��ات آن را کوه هاى »امجك« تش��كيل می دهد. از 
شرق تفرش به س��وى شمال )ساوه( از ارتفاعات کاسته 

و قسمت هاى هموار خودنمايی می کنند. از سده هاى قبل 
و بعد از اس��الم  قلعه  ها و آتشكده هاى بسيارى باقی مانده 
است. در متون تاريخی از اين شهر با نام طبرش ياد شده 
اس��ت و بسيارى از تاريخ نويسان و جغرافی دانان اسالمی 
 نام اين شهر را در کنار نام قم و آوه از شهرهاى شيعه نشين 

ياد کرده  اند. 
از مغ��والن و تيموري��ان هي��چ اثرى در تف��رش ديده 
نمی ش��ود ولی تفرش در روزگار صفويه به ويژه پادشاهی 
ش��اه عباس بزرگ رو به آبادانی نهاده است و مردم تفرش 
با انجام خدمات برجسته در دستگاه هاى حكومت صفوى 

نفوذ نمودند.
تفرش در  ايام س��لطنت افشاريان تا سال ۱۲۱۸ جزو 
متصرفات  ايش��ان بوده اس��ت. تختگاه زنديان شيراز و 
خ��اك تفرش در آن روزگار ج��زو متصرفات آنان بوده 
است و در اين زمان مكتب خانه هاى متعددى در تفرش 
تاسيس شده که نوجوانان در آن به فرا گرفتن مقدمات 

فارسی و تعليم قرآن می پرداخته  اند. در دوران قاجاريه 
است که مردانی از تفرش در کار سياست مملكت وارد 
می ش��وند و در راه خدمت به  اي��ران حتی از بذل جان 
خ��ود نيز دريغ نمی ورزند باز در همين دوره اس��ت که 
به سبب توجه پادش��اهان قاجار به منطقه روحانيان و 
علماى مذهب عده اى از س��ادات بنی فاطمه تفرش در 
دس��تگاه حكومت رش��د کرده تا جايی ک��ه به مناصب 
ب��زرگ گمارده می ش��وند و يك��ی از ويژگی هاى دوره 
قاجاري��ه گس��ترش مكتب خانه  ه��ا و تكثي��ر و فراوانی 

ميرزا ها در تفرش، آشتيان و فراهان است.
در دوران بع��د از قاجار ني��ز نام منطقه تفرش به دليل 
برخاستن علما و دانشمندان بزرگ هميشه بر سر زبان ها 
بوده است. در اين خطه بزرگانی پرورش يافته  اند که بعضاً 
در نوع خود بی نظير و نامی بوده  اند. به عنوان نمونه زنده 
ياد پروفس��ور حس��ابی پدر فيزيك  ايران، زنده ياد استاد 
عباس س��حاب پ��در جغرافيا و کارتوگراف��ی نوين  ايران، 

زنده ياد پروفسور احمد پارسا استاد و گياه شناس معروف، 
پروفس��ور قدرت ا... پارسا، پروفس��ور اردشير قوام زاده و... 

برخی از نام آوران اين خطه هستند. 
 دو راه ارتباطی مهم شهرس��تان تف��رش گردنه گيان 
)رابط تفرش با ساوه و قم( و گردنه نقره کمر )رابط تفرش 
با اراك و آش��تيان( اس��ت که اين دو راه ارتباطی نشانگر 

موقعيت طبيعی اين شهرستان می باشد. 
 محصوالت کش��اورزى اين شهرس��تان؛ گ��ردو، بادام، 
سيب زمينی و س��اير محصوالت باغی اس��ت و به لحاظ 
شرايط اقليمی، باغدارى رکن اصلی فعاليت هاى ساکنان 
آن اس��ت و صنايع دستی آن را ظروف مسی )چكشی( و 

گليم تشكيل می دهد.
برخ��ی از مراکز ديدنی تاريخی تفرش، مس��جد جامع 
ش��ش ناو، امامزاده حسين، آرامگاه پروفسور حسابی، آب 
معدنی چش��مه گاو، غار پس��تان، غار دربر، چشمه پارك 

تفرش، رودخانه تفرش )آب کمر( و... هستند.

امامزاده قاسم)ع(

اي��ن بنا در مظهر قنات دهكده کهك تف��رش و در چند 
کيلومترى ترخوران واقع اس��ت و مدفن شاهزاده قاسم بن 
حمزه بن امام موس��ی الكاظم )ع( اس��ت. ساختمان مزبور 
مش��تمل بر يك بقعه و گنبد با چهار اي��وان و چهار حجره 
غرفه دار اس��ت. بقعه به صورت مربع متساوى االضالعی به 
دهانه ۶ و ارتفاع 9 متر با جدار سفيدکارى آسمانی رنگ است 
که در هر ضلعی شاه نشينی به دهانه 3 و عرض يك متر قرار 
دارد و از هر يك درى به خارج گش��وده می شود و جلوى هر 
درى ه��م ايوانی به دهانه و ع��رض ۴ و ارتفاع 7 متر با جدار 
سفيدکارى و پوشش مقرنس گچی است. ايوان هاى شمالی 
و جنوبی را از کمر پوشانده و به صورت حجره تحتانی با غرفه 
فوقانی درآورده  اند و درهاى آن ها را هم به داخل بقعه مسدود 
ساخته  اند. چهار گوشه فوقانی بنا را با ساختن گوشواره هايی به 
هشت ضلعی و سپس ۱۶ ضلعی تبديل کرده و پاطاق گنبد 

رسمی بندى را باال آورده  اند. بر فراز بنا گنبدى شلجمی  شكل 
اس��ت که نماى خارجی آن تماما کاشی کارى شده است. در 
وس��ط بقعه، صندوقی منبت و نفيس به تاريخ 9۲3 ه.ق. و 
کار استاد يعقوب فمی  قرار داده  اند.از کتيبه هاى تاريخی اين 
صندوق يكی »العبد المحتاج يعقوب بن محمود بن علی بن 
پير محمد بن الحاج يوسف فمی  فی تاريخ شهر ذى الحجه 
سنته ثالث و عشرين و تسمعات هجريه نبويه« است که کلمه 
فمی  با شكسته شدن س��ر فاى آن به صورت فمی  در آمده 
اس��ت- و ديگرى »جدد الصندوق جناب صاحب اجل اکرم 
نتيجه اکابر خواجه جالدين شاخص« است که جمله آخر به 
واسطه ريختگی بعضی حروف، جالدين يا جاليرين خو انده 
می شود و از عبارت »جدد« چنين بر می آيد که روى مرقد، 
صندوقی ديگر بوده است که در سال 9۲3 ه. ق. تجديد شده 
است. اين بقعه داراى درى باستانی به تاريخ ۸۰۰ ه. ق. است.

امامزاده احمد کوهین

اين امامزاده در روستاى 
کوهي��ن در نزديكی قريه 
ف��م تفرش در س��ينه کوه 
واقع است و صحنی وسيع 
دارد. گويند صاحب مدفن 
از فرزن��دان امام هفتم )ع( 
اس��ت ولی بين پسران آن 
ام��ام فقط ي��ك نفر احمد 
وجود داشته که آن هم به 

نام شاه چراغ در شيراز مدفون است. ظاهرا مدفون اين بقعه 
بايد ابو عبداهلل احمد بن موسی االبرش بن محمد بن موسی 
ابی الس��بحه بن ابراهيم المرتضی باشد که سيدى صالح و 
باتقوا و نيكوکار بود. بناى امامزاده مش��تمل بر قبه و چند 
ايوان و حجره و غرفه و صندوق منبت کارى و صحن است. 
بقعه از داخل و خارج، هشت ضلعی مختلف االضالع به دهانه 
۸ و ارتفاع 9 متر اس��ت که در عهد شاه طهماسب صفوى 
تعمير و تجديد ش��ده است. اين بقعه از چهار جهت اصلی 
به خارج راه دارد و جلوى هر درى ايوانی واقع ش��ده است 
که سراپا سفيدکارى و فاقد تزيينات کاشی و گچبرى است. 
پوشش اين ايوان ها رسمی بندى است و تنها ايوان شمالی 
مختصر تزيينی دارد. در منتهی اليه قسمت هشت ضلعی بر 
فراز هر درگاه، دريچه هواکش و نورگيرى اس��ت که جلوى 

آنها را با مش��بك بديعی از 
گچب��رى پوش��انده  اند. بر 
فراز اين قس��مت، گنبدى 
کاله خودى به س��بك قرن 
 نه��م و با عنقی ب��ه ارتفاع

5 متر از آجر تراش و تارکی 
 آجرکارى ش��ده به ارتفاع

9 مت��ر ق��رار دارد. اي��وان 
ش��مالی بقعه به دهانه ۶ و 
عرض ۴ متر، مرکب از دو چشمه با دو ستون آجرى مضلع 
و دو نيم س��تون از بناهاى سال ۱3۰۰ ه. ش. است که در 
سال ۱33۶ ه. ش. نيز مرمت و تعمير شده است. در طرفين 
تاالر، دو حجره يا دو ايوان و باالى آن ها دو غرفه و جنبين 
آن ها دو راه پله قرار دارد. در ميانه بقعه ضريحی مش��بك 
قرار دارد و در زير آن صندوقی منبت اس��ت. اين صندوق، 
نفيس و آراسته به کتيبه هاى متعدد افقی و عمودى به خط 
ثلث مرغوبی است که در کمال مهارت منبت شده است و 
تنگه هاى آن قاب سازى و خوانچه بندى است. نويسندگان 
خطوط، س��ه نفرند و سازنده و منبت کار آن هم سه استاد 
بوده  اند که هر يك قس��متی را نوشته و هر کدام ضلعی را 
س��اخته و پرداخته  اند. بانی و واقف اين صندوق سيد خالد 

حسينی و تاريخ ساخت و پرداخت آن 957 ه. ق. است.

گنبد بی بی ستین

اين گنب��د در خيابان بين دو ب��رزن طرخوران و فم 
واقع و شامل بناى منفرد برجی شكلی است. 

قاع��ده بنا از خارج، مربع و به ارتفاع ۶ متر با جدارى 
از تخته سنگ ها و مالت گچ است.

گنب��د بنا هرمی ۱۶ ترکی اس��ت که کاش��ی هاى آن 

ريخته اس��ت. درون بنا س��اده و تنها اثر قابل توجه آن 
درى مذهب و داراى تصاوير گل و بوته به تاريخ ۱۲۰7 
ه. ق. است. به گمان نويسنده کتاب »گنجينه آثار قم« 
بناى اصلی متعلق به قرن شش��م هجرى است.از هويت 

شخص مدفون در بنا اطالعی در دست نيست.

تکیه شش ناو تفرش

در مجموعه مسجد شش ناو تفرش و ديوار به ديوار 
اين مس��جد، تكيه ش��ش ناو ساخته ش��ده است. اين 
تكيه حدود 3۰۰ متر مربع مس��احت داشته و قدمت 
آن به اواخر دوره قاجاريه می رس��د. تكيه در دو طبقه 
ساخته ش��ده اس��ت. طبقه همكف که داراى سكوى 
تعزيه می باشد براى مردان و طبقه اول که دور تا دور 
تكيه را در برگرفته محل اس��تقرار خانم  ها می باش��د. 
س��قف تكيه با چوب و شيروانی پوشيده شده و تعداد 
زيادى تيرهاى چوبی س��قف را بر پا نگهداشته است.

نخل محله ش��ش ن��او، علم ها و کتل  ه��ا در اين تكيه 
نگه��دارى می ش��ود. تكي��ه داراى س��ه در ورودى و 

خروجی به سه گذرگاه عمومی  شهر می باشد.

 

مسجد جامع شش ناو تفرش

يكی از مهم ترين آثار معمارى دوران س��لجوقيان در ايران و همچنين 
يكی از قديمی ترين مس��اجد کشور در ش��هر تفرش استان مرکزى قرار 
دارد. اين مسجد که در محله فم تفرش واقع شده به مسجد جامع شش 
ناو معروف اس��ت. نام ش��ش ناو از شش ناودانی گرفته شده که آب قنات 
ش��ش ناو را که از داخل اين ناودان ها عبور می کرده به ش��ش قس��مت 
مساوى تقسيم نموده و به محله هاى مختلف تفرش جارى می شده است. 
قدم��ت قن��ات به قرن س��وم هجرى قم��رى يعنی زمان امام حس��ن 
عس��گرى)ع( می رسد. مجموعه مسجد از يك مناره آجرى بسيار قديمی 
 به ارتفاع حدود ۲۰ متر و قطر 3 متر گنبد بزرگی به ارتفاع حدود ۱5متر 
و قطر ۱۶ متر، دو شبس��تان، ايوان، صحن، قنات، چند حجره و حسينيه 

تشكيل شده است. 
کاش��يكارى و مقرنس کارى هاى س��قف و ديواره  ايوان مسجد يكی از 

شاهكارهاى مهم معمارى سلجوقی در استان مرکزى می باشد. 
براى ورود به صحن مس��جد بايس��تی از داخل تكيه بزرگی گذشت که 

ح��دود 3۰۰ متر مربع مس��احت دارد. اين تكيه در دو طبقه با س��قف و 
ستون هاى چوبی احداث شده است. 

طبقه همكف براى اس��تفاده آقايان و طبقه دوم که دور تا دور تكيه را 
در بر گرفته براى بانوان در مراسم عزادارى مورد استفاده قرار می گيرد. 
در مس��جد ش��ش ن��او، مرحوم محمد مح��دث از صحابه امام حس��ن 
عس��گرى در قرن ششم هجرى دفن شده اس��ت. همچنين قدمت مناره 
را قديمی تر از بناى مس��جد دانس��ته و آن را متعلق به قرن پنجم اوايل 
 عصر س��لجوقيان می دانند. در انتهاى فوقانی من��اره به خط کوفی کلمه 

ال اله االاهلل با آجر نوشته شده است. 
در س��ال ۱۲77 هج��رى قمرى ايوان��ی آجرى ب��ا مقرنس هاى گچی 
در جنب شبس��تان احداث ش��ده که بانی آن محم��د ابراهيم بن عباس 
می باشد. درهاى ورودى به داخل شبستان در اين ايوان تعبيه شده است. 
اين مس��جد در تاريخ ۱379/5/۱9 به شماره ۲77۱ در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسيده است.
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77621020 ایده آل پرواز 

بلیت و ویزاى چین

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

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

88960046 آالله آسمان آبی 
ناخداى 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  

ویزاى ایران

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

ویزا

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی 
ناخداى سفر     88984780

رزرو هتل

تشریفات  22852528
صالحان                     22381442

بلیت هواپیما

88644644 سپنتاگشت آریا 

فروش بلیت قطار

تورهاى یک روزه

كیش

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 گردشگرى مفید  
88929225 كانون گشت  
8003 51 88 فرهان گشت 
77230940 سلوك گشت 

آفریقاى 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

تورهاي تركیبی
تابستان 94

سنگاپور، بالی

پوكت سنگاپور

مالدیو، سریالنكا

پوكت، سامویی

مسكو، سن پترزبورگ

بهار پرستوها
88797979

ضمیمه سه شنبه 2تیر 1394
شمــاره 255

ستاره الماس هالی
77848303

0912-1371580
هتل آریان و سورینت مریم
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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 
تجارى 47 تلفن: 88068107

لوناالنژ

شهرك امید مجتمع تجارى امیدپالك33
shominehcafe 77076096   :تلفن

كافه شومینه

 ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب مركز
 خرید آفتاب تلفن: 88610570

شهرك غرب فالمک شمالی
تلفن:88580804-5 

تهیه غذاى تک نام

آفتاب شاندیز

خیابان ولیعصر چهار راه پارك وى
تلفن: 22667761

شاطر عباس

ستارخان خسروى شمالی خیابان سازمان آب
تلفن: 44282412

سنتی سایمان

سلف سرویس 133
پیروزى بین خیابان دوم و سوم نیروى هوایی

تلفن : 77465657

جردن بلوار گلستان بلوار گیتی چهار راه دوما
تلفن: 26215990

خاقان

دلیورى 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 هاى شهر آفتاب

میدان ولیعصر بلوار كشاورز روبروى 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 )هندى( 

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

 سهروردى شمالی خیابان آپادانا خیابان نیلوفر
پالك 54 تلفن: 88737599

گاندى جنوبی مركز خرید گاندى
تلفن:88882973

پیتزا كاكتوس

اُ...اینو!

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالك 90
تلفن:22228766

برگر  زغالی

خیابان شریعتی روبروى 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  مطهرى 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

غذاى سالم ماهنوش

نیازمندی های  مشاغل  ایران
سه شنبه 2تیر 1394 ضمیمه 
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لذت خوردن چیكن فاهیتاى مكزیک در
مجموعه رستوران های شهر آفتاب

سید رضا میرسلطانی
مجموعه رستوران هاى شهر آفتاب از تاريخ 93/۱۲/۱5 افتتاح 
ش��ده اس��ت.با نگاه به آش��پزخانه آن می توان متوجه شد تمام 
دس��تگاه هاى آش��پزخانه ايتاليايی بوده و آشپز قسمت غذاهاى 
فرنگ��ی آقاى حس��ين افش��اريان باتجربه اى که داش��ت و آنجا  
مشغول به کار بود و طريقه درست کردن يك غذاى عالی به نام 
چيك��ن فاهيتاى مكزيك را در اختيار ما قرار داد تا ش��ما هم از 

طرز تهيه آن اطالع داشته باشيد. 

چیكن فاهیتاى مكزیک
مواد الزم براى تهیه این غذا: 

کره-پياز-فلف��ل س��بز دلمه اى- فلفل قرم��ز دلمه اى-مرغ- 
خامه – سس سالسا-ادويه مكزيكی 

ابتدا کره را روى شعله کم اجاق گاز در يك ماهيتابه ريخته و 

کمی تفت می دهيم تا طاليی رنگ شود بعد از اين مرحله فلفل 
دلم��ه اى قرمز و س��بز را به همراه مرغ را ک��ه از قبل به صورت 
رش��ته اى آماده کرده ايم با هم مخلوط کرده و س��پس س��س 
سالس��ا و خامه  را به آن اضافه می کنيم تا آب آن جمع ش��ده و 
به خورد هم روند سپس ادويه مكزيكی را به آن اضافه می کنيم.

بعد از طی اين مراحل، حاال مواد را که خوب باهم مخلوط شده 
در الى خميرنان که با آرد خودتان تهيه کرده ايد قرار می دهيد 

يا می توانيد از خمير پيتزا براى اين کار استفاده کنيد.
بع��د از اتمام اي��ن کار نان ها را در فر پيتزا قرارداده و به مدت 
۶ دقيقه می گذاريم تا خودش را بگيرد و روى آن قهوه اى شود، 

س��پس از فر در می آوري��م و کنار غذا س��رو می کنيم. اين 
دسرخوش��مزه را می توان با ساالد نيز سرو کرد که در 

زير مواد الزم براى تهيه ساالد اين غذا ذکر شده است.

طرز تهیه ساالد 
کاه��و- کوجه چ��رى- جعفرى خورد ش��ده 
)همه م��واد را خورد ک��رده و باهم در ظرفی 

جداگانه مخلوط می کنيم.(
نكتـه )1(: طرز تهيه ادويه مكزيكی)دارچين-

نمك-پاپريكا-پودرس��ير-پودر پياز- ش��كر-فلفل 
قرمز تند( ادويه جات تند ۱/۴ و مابقی ۱/۸ قاش��ق 
چاى خورى، همه مواد را در ظرف جداگانه خوب باهم 

مخلوط می کنيم تا ادويه مورد نظرتان درست شود.

نكته )2(: طرز تهيه سس سالسا: گوجه فرنگی ۱۰ عدد-
پيازچه 3عدد- سير 3حبه- گشنيز ۲ قاشق غذاخورى- فلفل 
قرمز تند + نمك + فلفل سياه به ميزان الزم ابتدا گوجه ها را 
در ظ��رف آب ريخته و می گذاريم روى حرارت کم،تاکمی 
پخته شود سپس آن را از ظرف آب در آورده و پوست 
آنها را جدا می کنيم بعد از اين مرحله تمام موادى 
را که در باال ذکر ش��د در مخلوط کن ريخته و 
باهم تا زمانی که يك دس��ت ش��ود مخلوط 
می کنيم.ضمنا به جاى سس سالسا از سس 
گوجه نيز می توان اس��تفاده کرد. مديريت با 
س��رمايه گذارى در اين مجموع��ه محيطی آرام و 

دلنشين براى عموم مردم آماده کرده است.

اطالعات تکمیلی 
مجموعه  رستوران های  

شهر آفتاب 

نام رستوران:
مجموعه  

رستوران های  
شهر آفتاب 

 SUN CITY
نوع رستوران:

ایرانی - بین المللی
آدرس: 

1-میدان آرژانتین
 انتهاى بلوار آفریقا 

جنب شهر گل
2-پارك آب و آتش 

جنب شهر گل
ساعت كار: 

ظهر 12 الی24
تلفن: 

88194913-16
سطح قیمت: 

متوسط
ظرفیت:
 100 نفر

پاركینگ:
دارد

امكانات
فروش آنالین 

اینترنت بی سیم 
تحویل در محل 

امكان رزرو

ن 
ریا

شا
ن اف

سی
ز:ح

شپ
آ
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         ارسـال یـک روز کـاری                             سـفارش تلفنی: 88553011

35,000 راه انداختن یک كسب وكار جدید )مشاورجیبی ( 

35,000 راهكارهاى كلیدى براى اجرایی كردن استراتژى )مشاورجیبی ( 

45,000 روشهاى مدیریت اجرایی نتیجه گرا )مشاورجیبی ( 

40,000 معیارهاى استخدام واخراج )مشاورجیبی ( 

45,000 اداره كردن فشارعصبی )مشاورجیبی ( 

45,000 تبدیل شدن به یک مدیرجدید )مشاورجیبی ( 

45,000 رهبرى كاركنان )مشاورجیبی ( 

45,000 مدیریت پروژها )مشاورجیبی ( 

35,000 مربیگرى افراد )مشاورجیبی ( 

35,000 واسپارى 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 یادگیرى به مدیران و كارشناسان باهوش 

50,000 جدال ثمر بخش تیم هاى مدیریتی /رویكردهاى اخالقی در كسب وكار موفق 

50,000 انضباط تیم ها /آیا می خوهید مشتریان خود را براى 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 /مهارتهاى یک مدیر كارآمد )دو كتاب در یک كتاب ( 

55,000 ارتباط رودررو 

60,000 پیروزى 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 شگردهاى دل درتسخیر بازار  

چرا شركتهاى خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند 

100,000 ؟راهكارهاى جدید و عملی براى تغییر و نجات شركتها  

120,000 هنر نوآورى) 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 اگیلوى و خلق تبلیغات مدرن( 

75,000 تبلیغات چریكی 

30,000 هنرمندانه بقاپید  

70,000 اعتراف هاى یک تبلیغات چی   

 120,000 1001راهكار تبلیغاتی  

85,000 افسونگرى - هنر نفوذ در ذهن  

65,000 صد راز ساده ى 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 گردشگرى( 

90,000 ترامپ - 101 راه موفقیت در كسب و كار - چاپ دوم 

فكر بزرگ - چگونه می توان رویاهاى تجارى را تحقق بخشید. 

90,000 فروشندگان خاموش -  چاپ سوم  

55,000 درنگ نكن انجامش بده  

75,000 برنامه ریزى رسانه هاى 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 تجارى اصول وشیوه هاى عمل  

90,000 رازهاى تبلیغات 

100,000 روانشناسی تبلیغات تجارى  

55,000 استراتژیهاى تبلیغات اثر بخش  

50,000 تاثیر تبلیغات بازرگانی بركودكان  

100,000 كمیپین تبلیغاتی از برنامه ریزى 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 تئوریهاى فروش موفق  

80,000 چگونه بیشترازرقبایتان بفروشید 

مدیریت راهبردى نام تجارى  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 بصرى 

65,000 راهنماى انتخاب یک نام موفق 

1,200,000  طراحی هویت برند )رحلی - گالسهـ   رنگی ( 

90,000 بازسازى جایگاه برند  

115,000 برند رهبرى در سازمان 

75,000 لغزش برند  

90,000 فرهنگ واژگان برند  

160,000 مدیریت برندهاى صنعتی 

150,000 شكست هاى نامهاى تجارى - 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 بیست و دو قانون تغییر ناپذیر برند - چاپ دوم 

40,000 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 گردشگرى 

100,000 بازار راه رشد شما 

بازاریابی اجتماعی  170,000

110,000 بازاریابی شفاهی 

90,000 استراتژى قیمت گذارى 

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 هاى عمل  

220,000 بازار یابی از صفر تاصد  

250,000 بازاریابی شركتی B2B اصول وشیوه هاى 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 

فروش

تبلیغات

بازاریابی

برند

متفرقهمدیریت
75,000 مدیریت خویشتن- چاپ دوم 

50,000 از رویا تا واقعیت - چاپ سوم 

90,000 پنهان پیدا 

40,000 درسهایی براى بهبود عملكرد سازمان  

95,000 صد قانون نانوشته مدیریت  

95,000 مهارتهاى حیاتی مدیریت  

45,000 از كسب وكار محلی تاكسب وكار جهانی )مشاورجیبی ( 

35,000 الگو بودن در رهبرى سازمان )مشاورجیبی ( 

نیازمندی های  مشاغل  ایران
ضمیمه سه شنبه 2تیر 1394

شمــاره 255
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نمايش��گاه مج��ازى محصوالت گ��روه صنعتی ايران 
خودرو در مراس��م گشايش س��الن گروه صنعتی ايران 
خ��ودرو با حض��ور قائم مقام ارش��دگروه صنعتی ايران 

خودرو راه اندازى شد.  
اي��ن نمايش��گاه با هدف توس��عه تعامل ب��ا جامعه و 
ايفاى مسئوليت اجتماعی در پايگاه اينترنتی به نشانی

www.ikcopress.ir راه اندازى شده است. 
در فاز نخس��ت اين نمايش��گاه مجازى برندهاى ملی 
ايران خودرو ش��امل دنا، رانا، س��ورن جديد، سمند ال 
ايكس و س��مند اس اى با ام��كان چرخش 3۶۰ درجه 
در دس��ترس کاربران قرار می گيرد. کاربران با استفاده 
از اي��ن فناورى ضمن بازديد محصول از زواياى مختلف 
از جمل��ه پانوراماى داخلی می توانند رنگ خودرو را نيز 

انتخاب کنند. 
اين فناورى ها جزو آخرين فناورهاى اطالعاتی است 
که خودرو س��ازان بزرگ جهان هم براى اطالع رسانی و 

توسعه ارتباط با جامعه از آن استفاده می کنند. 
همچني��ن در اين نمايش��گاه نرم افزاره��اى واقعيت 
اف��زوده، واقعي��ت مجازى و تعاملی براى نخس��تين بار 
معرفی ش��د. واقعيت افزوده که در موبايل اپليكيش��ن 
ايران خودرو اجرا می ش��ود، سه بعدى شدن خودرو را 

ممكن می سازد. 
در نمايش��گاه خودرو ش��يراز، غرفه خاصی در سالن 
اي��ران خ��ودرو ب��راى نرم افزارهاى تعامل��ی اختصاص 
يافت��ه و در آن، عينك هاى واقعي��ت مجازى دراختيار 
بازديدکنندگان قرار می گيرد. اين عينك ها دو محصول 
دنا و س��ورن جديد را به کاربر نشان می دهد و در يك 

تور مجازى او را به بازديد ايران خودرو می برد. 
در نرم افزار واقعيت افزوده، س��طحی به پهناى دومتر 
در دومتر در نظر گرفته ش��ده که با استفاده از دوربين 
تبلت، دنا روى صفحه قرار می گيرد و کاربر می تواند آن 
را هداي��ت کند.  همچنين در واقعيت مجازى، س��طح 
بزرگی به س��كوى مخصوص خودرو اختصاص دارد که 
کاربر می تواند با دوربين تبلت، يك خودورى مجازى را 

از زواياى مختلف ببيند و آن را رنگ کند. آخرين مورد 
از اقدامات جديد گروه صنعتی ايران خودرو در بهره گيرى 
از فضاى مجازى براى توسعه تعامل با مشتريان، اين است 
که با اس��تفاده از دو تبلت که دوربين هاى آنها به س��مت 
خودروى واقعی موجود در نمايشگاه تنظيم شده، بالن هاى 
خاص حاوى مشخصات خودرو به صورت واقعيت افزوده در 

دسترس کاربران قرار می گيرد. 

ایران خودرودیزل ون جدید وانا را معرفی كرد
ش��رکت ايران خودرو ديزل به منظ��ور تأمين نياز 
بخش هاى مختلف بازار خودروهاى مس��افربرى، ون 
جدي��د وانا را در نمايش��گاه خودروى ش��يراز معرفی 

ک��رد. 
احم��د اکرمی مدي��ر خودروه��اى مس��افرى ايران 
خ��ودرو ديزل با بيان اين مطلب، افزود: اين ون ۱3 نفر 
گنجايش دارد و در س��ه مدل بنزينی، ديزلی و دوگانه 
س��وز توليد می شود که مدل اخير بيشتر در حمل و نقل 

عمومی به کار می رود. 
وى اف��زود: اي��ن محص��ول به ص��ورت نمون��ه در 
نمايش��گاه عرضه شد تا ذائقه بازار و سليقه مشتريان 

در مورد آن بررس��ی و س��نجيده ش��ود. 
اکرم��ی ب��ا اش��اره ب��ه بن��د ق اليح��ه بودجه که 
بهره گي��رى از ون را در حمل و نقل عمومی پيش بينی 
کرده، گفت: ايران خ��ودرو ديزل با عرضه ون جديد 

ک��ه از موتور پرق��درت کامنز بهره می ب��رد، آمادگی 
خود در پاس��خگويی به اين بخش از بازار حمل و نقل 

عمومی را اعالم کرده اس��ت. 
مدير خودروهاى مسافرى ايران خودروديزل اتحاديه 
تاکس��يرانی و سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى را 
مش��تريان بالق��وه اين ون ذکرد کرد و گفت: با ش��روع 
توليد، برنامه س��اخت داخل نيز ب��راى اين محصول به 

مرور زمان به اجرا در خواهد آمد. 

معرفـی فنـاورى ریخته گـرى منیزیم توسـط 
ساپكو

شرکت طراحی و تأمين قطعات ايران خودرو )ساپكو( 
براى نخستين بار در ايران فناورى ريخته گرى منيزيوم 
را توسعه داده و در نمايشگاه بين المللی خودروى شيراز 

معرفی کرده است.  
اين فن��اورى که جايگزي��ن ريخته گ��رى آلومينيوم 
می ش��ود، عالوه ب��ر برخوردارى از هم��ان خواص، ۴۰ 
درصد وزن کمترى دارد. در نمايشگاه شيراز نمونه هايی 
از قطع��ات منيزيوم��ی از جمله غربيل��ك فرمان که به 

توليد انبوه رسيده، ارائه شده است. 
همچني��ن اج��زاى موتورى از جمله چرخ دنده س��ر 
ميل سوپاپ که نمونه سازى شده است، در معرض ديد 

بازديدکنندگان قرار داشت. 
 ش��رکت ساپكو در اين نمايش��گاه به دنبال طراحان 
و س��ازندگانی ب��ود که از درج��ه باالي��ی از توانمندى 
برخ��وردار و با ش��رکاى خارج��ی در ح��ال همكارى 
هس��تند؛ س��ازندگانی که تغيي��ر فناورى را پيش��نهاد 
می کنن��د و انج��ام می دهن��د و س��ازندگانی ک��ه ب��ا 
تغييرات کوچك در مواد، س��اخت داخل را امكان پذير 
می کنند. در اين راس��تا قطعات جديد مانند س��يلندر 
و سرس��يلندر موتور ت��ی يو3 نيز به نمايش گذاش��ته 
ش��ده تا س��ازندگانی که قادر ب��ه توليد اي��ن قطعات 
 در مقي��اس انبوه هس��تند، ب��ا س��اپكو وارد همكارى

 شوند. 

در راستاى نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، 
شرکت ايران خودرو ديزل از انعقاد قرارداد براى نوسازى 
و توسعه ناوگان لجستيك شرکت حمل و نقل بين المللی 

خليج فارس خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ايران خودرو ديزل، 
در قراردادى که ميان اين ش��رکت و شرکت حمل و نقل 

بين المللی خليج فارس بسته شد، مقرر شد ۲۰۰ دستگاه 
کاميون کشنده اکس��ور مجهز به آخرين استانداردهاى 
روز دنيا به ناوگان اين شرکت اضافه شود. غالمرضا رزازى 
مديرعامل شرکت ايران خودرو ديزل در اين جلسه که با 
حضور مرادخانی مديرعامل شرکت حمل و نقل بين المللی 
خليج فارس و همچنين کمالی معاونت فنی اين شرکت 

برگزار ش��د، با ابراز خشنودى از همكارى مجدد شرکت 
ايران خودرو ديزل با شرکت حمل و نقل بين المللی خليج 
فارس، ابراز اميدوارى کرد اين همكارى سرمنشا حرکتی 
مؤث��ر در نوس��ازى ن��اوگان حمل و نقل عمومی کش��ور 
باش��د. ش��رکت حمل ونقل خليج فارس به عنوان يكی از 
ش��رکت هاى توانمند حمل ونقل و لجستيك در سطوح 

داخلی و بين المللی مطرح اس��ت و س��هم قابل توجهی 
در جابه جاي��ی محصوالت کااليی کل کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت. اين ش��رکت در راس��تاى ارتقاى 
حمل ونقل کااليی خود و ورود هرچه بهتر به بازار رقابتی 
خدمات پش��تيبانی با محوريت حمل و نق��ل تجارى، به 

توسعه و نوسازى ناوگان خود اقدام کرده است. 

روان شناس��ان اظه��ار می دارن��د ک��ه از روى نوع و 
رن��گ اتومبيل ها می توان به ش��خصيت، حاالت روحی 
و خصوصي��ات اخالقی اف��راد به راحتی پی ب��رد، البته 
به ش��رط اينكه انتخاب اتومبيل مح��دود به ميزان پول 
فرد نباشد زيرا در بس��يارى مواقع افراد براساس جيب 
خ��ود اتومبيل��ی را خري��دارى می کنن��د و بايد گفت 
کم خ��رج و ارزان بودن اتومبي��ل يكی از داليل انتخاب 
براى افراد بوده و نوع س��ليقه افراد در آن کمتر دخيل 

است. 
دوستداران خودرو هاى قرمزرنگ

روان شناس��ان معتقدند رنگ قرمز ناخ��ودآگاه افراد 
را به فكر س��رعت، بی احتياط��ی و بی پروايی می اندازد. 
صاحبان اتومبيل هاى قرمز، پرانرژى و فعال هس��تند و 

در صحبت کردن از ديگران پيشی می گيرند. 
دوستداران خودرو هاى نقره اى رنگ

به گفته کارشناسان، اتومبيل هاى نقره اى کمتر دچار 
تصادف می ش��وند. يكی از داليلش خوب ديدن ش��دن 

اين اتومبيل ها در جاده اس��ت. به نظر روان شناس��ان، 
اف��رادى که اين رنگ را انتخاب می کنند، آرام، متين و 
خونسرد هس��تند و به مسائل فنی خودرو آگاهند. اين 

افراد، آينده نگر هستند. 
دوستداران خودرو هاى سفید رنگ

افراد با اعتمادبه نفس و برون گرا، رنگ س��فيد را براى 
اتومبيل شان انتخاب می کنند. آنها واقعيت ها را ناديده 

نمی گيرند و البته کمی ريسك پذيرند. 
دوستداران خودرو هاى سیاه رنگ

اف��رادى اين رنگ را انتخاب می کنند و می پس��ندند 
که در کارهايشان شتاب زده عمل می کنند و به توانايی 
و قدرتمن��د بودن ش��ان اطمينان دارن��د. آنها به راحتی 
براس��اس ح��دس و گم��ان، قض��اوت و تصميم گيرى 

می کنند. 
دوستداران خودرو هاى زرد رنگ

اف��راد باهوش، س��رزنده و ش��اداب اين ن��وع رنگ را 
انتخ��اب می کنند و از هيچ فرصتی براى نش��ان دادن 

اين سرزندگی به ديگران فروگذار نيستند. آنها در واقع 
افرادى بانشاط و برون گرا هستند. 

دوستداران خودرو هاى شاسی بلند
اف��رادى ک��ه اهل جس��ارت و کنجكاوى هس��تند و به 
مكان هاى ناشناخته طبيعت عالقه دارند طالب اتومبيل هاى 
شاسی بلند هس��تند. آدم هاى محتاط نيز مشترى اين نوع 
خودروها هستند. يكی از داليل افراد محتاط براى خريدارى 
اين اتومبيل ها ايمنی بيشتر هنگام رانندگی است. اين گونه 
افراد می خواهند با سوارش��دن بر اتومبيل هاى شاسی بلند 

قدرت خود را به ديگران نشان دهند. 
دوستداران خودرو هاى هاچ بک

اف��رادى ک��ه اي��ن اتومبيل ه��ا را انتخ��اب می کنند 
می خواهن��د جان��ب احتياط را رعايت کنن��د و افرادى 
منطقی هس��تند. آنها در لباس پوشيدن و خرج کردن 
هم دقت دارند و قوانين اجتماعی را رعايت می کنند. 

اتومبیل هاى ساده
صاحبان اين ن��وع خودرو نمی خواهند با نمايش دادن، 

چيزى را به کسی ثابت کنند و قبل از اينكه به زرق وبرق 
توجه کنند، در م��ورد کاربردى بودن انتخاب هاى ش��ان 
حساس��يت ب��ه خ��رج می دهند. اي��ن افراد انس��ان هاى 
اخالق گرايی هستند که از تجمل گرايی گريزانند. تنوع طلب 

نيستند و منطقی و حساب شده تصميم می گيرند. 
دوستداران خودرو هاى كامیون

افرادى مردس��االر و قدرت گرا هستند. آنها در رفتار 
خود از حرکات کليش��ه اى اس��تفاده می کنند. در واقع 
اي��ن افراد مرد خانواده هس��تند، برترى جو هس��تند و 

می خواهند توجه ديگران را جلب کنند. 
دوستداران خودرو هاى وانت

اف��رادى که وانت را براى خ��ود انتخاب می کنند مانند 
يك کودك هستند که می خواهند به يك نفر پناه بياورند. 
آنان دوست دارند مورد حمايت ديگران باشند. درعين حال 
نترس هستند و س��رعت عمل بااليی دارند و براى انجام 
کارهاى ش��ان از کوتاه تري��ن و حت��ی خطرناك ترين راه 

استفاده می کنند و ميان بر می زنند. 

نمایشگاه مجازی محصوالت ایران خودرو راه اندازی شد

نوسازى ناوگان شركت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس توسط ایران خودرو دیزل

روان شناسی شخصیت با رنگ و نوع خودرو



8www.forsatnet.irنمای حقوقی
نیازمندی های  مشاغل  ایران

براى اعتراض ب��ه آراى دادگاه ها، دو طريق  کلی وجود دارد: 
يكی اعتراض از طريق عادى و اوليه و ديگرى اعتراض از طرق 
فوق العاده و اس��تثنايی. واخواهی و تجديدنظر از طريق اوليه 
و عادى، اعتراض به آراى محاکم محس��وب می ش��ود و اعاده 
دادرس��ی و اعتراض ثالث و اقدام از طريق  رياست قوه قضاييه 
تحت ش��رايطی خ��اص، از طرق  فوق العاده اعت��راض به آراى 

محاکم محسوب  می شود. 
تقس��يم  بندى باال از آن جهت مفيد اس��ت که تا زمانی که 
امكان استفاده از روش هاى عادى و اوليه  اعتراض به آرا وجود 
دارد، اس��تفاده از طرق فوق العاده  اعتراض ميس��ور نيس��ت. 
واخواهی از احكام غيابی  که از راه هاى عادى اعتراض به آراست، 
هم  در ايران قبل از انقالب و هم در س��اير کش��ورهاى  جهان 
مسبوق به سابقه است. به عبارت ديگر، رأى غيابی و واخواهی، 
تاسيس حقوقی جديدى  نيست که بعد از انقالب اسالمی مورد 

توجه قرار گرفته يا از ابداعات جمهورى اسالمی ايران باشد. 
در فق��ه اماميه نيز رأى غيابی و اعتراض ب��ه آن، با رعايت 
شرايط و با لحاظ کردن استثنائاتی، مورد پذيرش قرار گرفته 

است. 
ض��رورت ص��دور رأى غياب��ی و در نتيج��ه آن  ايجاد حق 
واخواهی، از مس��لمات و بديهيات  پذيرفته شده دادرسی هاى 
جزايی و مدنی، در ايران و جهان است. هرچند اصل بر حضورى 
بودن دادرسی هاست و بايد متهم در مراحل مختلف تحقيقات 
حضور داشته و شخصا يا توسط وکيل از خود دفاع کند، اما به 
داليل متعددى ممكن است باوجود  پيگيرى هاى الزم، امكان 
دسترس��ی به متهم  فراهم نيامده و در نتيجه، دادرسی مسير 
خود را طی کند و در غير از مواردى استثنايی، تصميم  دادگاه 
به صورت رأى غيابی، اخذ شود. به دنبال  صدور رأى غيابی، حق 

واخواهی براى  محكوم عليه غيابی ايجاد می شود. 
در اين مقاله ضمن تعريف رأى غيابی و مالحظه سوابق آن 

در حقوق ايران و فقه اماميه، موارد جواز صدور رأى غيابی مورد 
اشاره و بررسی  قرار گرفته است. همچنين در بخش هاى بعدى  
مقاله واخواهی و ضرورت پذيرش اين تاسيس  در دادرسی هاى 
جزايی و تفاوت آن با واخواهی  در دادرس��ی هاى مدنی به طور 

مختصر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 

تعریف رأى غیابی 
با عنايت به نصوص قانونی و تعاريف متعدد حقوقدانان براى 
ش��ناخت رأى غيابی و موارد مجاز براى صدور آن، ش��رايطی 
بايد وجود داش��ته  باشد. بعد از اشاره کوتاهی به شرايط صدور 
رأى غيابی، با تعريف آن نيز بهتر آشنا خواهيم  شد. براى اينكه 
صدور رأى غيابی، قانونی باش��د الزم است، اوال: متهم پرونده 
براى دادرس��ی  احضار شده باشد؛ ثانيا: پس از ابالغ احضاريه، 
متهم يا وکيل وى در هيچ يك از جلسات  دادرسی حاضر نشده 
و اليحه دفاعيه نيز نفرس��تاده باش��د؛ ثالثا: موجبات دادرسی 
غيابی  در دادگاه فراهم شده باشد؛ رابعا: جرم ارتكابی  از جرايم 

حق اللهی نباشد. 
در تعريف رأى غيابی گفته ش��ده اس��ت ک��ه  اگر متهم در 
تحقيقات مقدماتی )نزد بازپرس  يا داديار(حضور داشته و حتی 
از وى ق��رار تامين کيفرى نيز اخذ ش��ده، ولی در هيچ کدام از 
جلسات دادگاه حضور نيافته است يا وکيل  معرفی نكرده، باز 

هم رأى صادر شده غيابی  محسوب می شود. )۱(
در تعريف ديگرى از رأى غيابی بيان شده  است که: »متهم 
براى دادرس��ی احضار می ش��ود؛ چنانچه با وجود احضارنامه، 
در هيچ يك از جلس��ات دادرسی حاضر نشود و اليحه دفاعيه  
نفرستد و وکيل مدافع نيز معرفی نكند، اگر موجبات دادرسی 
فراهم باشد دادگاه به طور غيابی رسيدگی و حكم مقتضی صادر 

می کند، به چنين حكمی رأى غيابی گفته می شود.« )۲(
پ��س در تعريف رأى غيابی می توان گف��ت که  رأى غيابی 
عبارت اس��ت از رأى صادر ش��ده از ط��رف دادگاه در مواردى 
که متهم احضار ش��ده  لكن در جلس��ات دادرسی نه خود وى 

و نه  وکيل او حاضر نشده و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نكرده 
و پرونده آماده تصميم گيرى  نهايی ش��ده و جرم ارتكابی نيز 
از جرايمی اس��ت  که ام��كان قانونی براى ص��دور رأى غيابی  

درخصوص آن وجود دارد. 

رأى غیابی و فقه امامیه 
در فقه اماميه، محاکمه غيابی و صدور رأى غيابی به رسميت 
شناخته شده است. روايات  متعددى توسط فقهاى اماميه براى 
مشروعيت  محاکمه غيابی مورد استفاده قرار گرفته است  که 
از جمله می توان به روايت جميل بن دراج  اشاره کرد: »هرگاه 
عليه شخص غايب بينه  اقامه شود، قضاوت بر ضرر او و به نفع 
مدعی  انجام خواهد شد و مال او فروخته و بدهی اش  پرداخت 
می ش��ود، ولی براى ش��خص غايب پس  از حضور، حق اقامه 
دليل باقی اس��ت. ضمنا پرداخت بدهی به طلبكاران منوط به 
اخذ کفيل  اس��ت.« حتی عده اى از فقها، اصل  مش��روع بودن 
محاکمه غيابی را اجماعی  دانس��ته اند. عده اى ديگر از فقهاى 
اماميه  مشروعيت محاکمه غيابی را مورد ترديد قرار داده و براى 
توجيه نظر خود به روايت امام جعفر صادق )عليه السالم( استناد 
می کنند که از امام  علی )عليه السالم( نقل کرده اند: »ال يقضی  

علی الغائب.«)5(
  رأى غيابی عبارت اس��ت از رأى صادر شده  از طرف دادگاه 
در مواردى که متهم  احضار شده لكن در جلسات دادرسی نه  
خود وى و نه وکيل او حاضر نشده و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال 
نكرده و پرونده آماده تصميم گيرى نهايی شده و جرم ارتكابی 
نيز از جرايمی اس��ت که امكان  قانونی براى صدور رأى غيابی  

درخصوص آن وجود دارد.
عده اى ديگر از فقهاى اماميه، محاکمه  غيابی و صدور رأى 
غيابی را در حقوق الناس  مورد پذيرش قرار داده، لكن در حقوق 
اهلل مثل  حدود )زنا، ش��رب، خمر، مساحقه، قوادى و...( با اين 
دليل که اين حق مبنی بر تس��اهل و تسامح است، محاکمه 

غيابی را قبول  نكرده اند. )۶(

رأى غیابی در حقوق ایران 
رأى غيابی هم قبل از انقالب اس��المی اي��ران  و هم بعد از 
آن در مجموعه قوانين جزايی و مدنی ما، به رسميت شناخته 
شده اس��ت. در قانون آيين دادرسی کيفرى اصالحی ۱337، 
پيش بينی ش��ده بود که دادگاه بخش که  صالحيت رسيدگی 
به امور خالفی و جنبه هاى  کوچك را داش��ت، در صورتی که 
متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمی ش��د و وکيل  
هم نمی فرستاد، دادگاه به صورت غيابی  رسيدگی می کرد. )7(

همچنين به استناد ماده  واحده قانون راجع به رسيدگی غيابی 
در ام��ور خالفی مصوب ۱339، در کليه ام��ور خالفی، دادگاه 
می توانست بدون احضار متهم و با توجه به  مدارك موجود در 

پرونده رسيدگی غيابی به عمل.
آورده و رأى مقتضی صادر کند و اين حكم از ناحيه محكوم 

عليه غايب قابل اعتراض بود. 
کيف��رى   دادرس��ی  آيي��ن  )3۱5(قان��ون  م��اده 
اصالحی ۱337پيش بين��ی کرده بود که در جرايم مش��مول 
صالحيت دادگاه جنحه، دادگاه  مذکور می توانست در صورت 
عدم حض��ور بدون  عذر موج��ه متهم وى وکي��ل او اقدام به 
رسيدگی  غيابی کند، مگر اينكه دادگاه حضور متهم را الزامی 
می دانس��ت که در اين صورت اقدام��ی به  احضار يا جلب وى 

می کرد. 
قس��مت اخير ماده )3۱۶(قان��ون اصالحی  بهمن ۱35۲نيز 
اشاره می کرد که: »در مورد احكام موضوع اين ماده هرگاه وقت 
دادرسی به  متهم ابالغ واقعی نشده باشد، همچنين هرگاه  متهم 
يا وکيل او اليحه دفاعيه نداده باش��ند يا در يكی از جلس��ات 
دادگاه حضور نيافته باشند، حكم  غيابی محسوب و ظرف مدت 

۱۰ روز از تاريخ  ابالغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.«
قانون تجويز دادرس��ی غيابی در امور جنايی  مصوب ۱339، 
به محاکم اجازه می داد تا در امور جنايی هرگاه متهم متوارى 
بوده و احضار و جلب او براى تعيين وکيل يا انجام تش��ريفات  
راجع به تشكيل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم 

آرای غیابی و واخواهی از آنان 
خانم زهراالسادات قرشی

ضمیمه سه شنبه 2تیر 1394
شمــاره255
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آثار بعد از اداى شهادت
ش��اهد پس از اداى ش��هادت، مواجه با آثار و تبعات 
خواسته و ناخواسته اى اس��ت. زيرا شهادت شاهد غالبا 
از س��ه حالت خارج نيس��ت: يا اينكه براى قاضی ثابت 
می شود که او در موضوع شهادت به دروغ متوسل شده 
است )شهادت زور( يا ش��اهد خود اقرار می کند که در 
مورد ش��هادت خالف واقع اظهار کرده اس��ت )رجوع از 
ش��هادت( يا ش��هادت صحيح و مطابق با واقع ادا شده 

است.

شرایط تحقق جرم شهادت كذب
۱- اداى شهادت دروغ بايد در دادگاه )اعم از عمومی 
و اختصاص��ی( به عمل آي��د. لذا ش��هادت در خارج از 
دادگاه و همچني��ن مراجعی که به آنه��ا دادگاه اطالق 

نمی شود مشمول اين جرم نيست. 
۲- اداى ش��هادت نزد مقامات رسمی باشد از اين رو 
چنانچه فردى که ش��هادت را می ش��نود صالحيت آن 
را نداشته باش��د نمی توان اداى شهادت را مشمول اين 
ماده دانس��ت. )ماده ۶5۰ قانون مجازات اس��المی: هر 
کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد 
به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس يا به يك ميليون 
و 5۰۰ ه��زار تا ۱۲ميليون ريال ج��زاى نقدى محكوم 

خواهد شد.(

شرط تعقیب شاهد كاذب 
بايد ک��ذب ب��ودن ش��هادت وى در دادگاه صالح به 
موجب حكم قطعی به اثبات رس��يده باش��د. ش��هادت 
دروغ موج��ب بطالن حكم اس��ت و ه��ر حكمی که بر 
اين اس��اس صادر شود بالاثر اس��ت. مطابق قواعد کلی 
مس��ئوليت مدنی، هرگاه کس��ی س��بب ورود خسارت 
شود، بايد جبران کند، در اينجا نيز شهود بايد خسارت 
زيان ديده را جبران کنند.گواهی دروغ در زمره گناهان 
کبيره اس��ت و با ديگر کبائر مثل سرقت و رباخوارى در 

يك رديف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده 
و بعد هنگام ادا و بيان مطلب در محضر دادگاه واقعيت 
را از روى عل��م و عمد عوض کند و به اين ترتيب باعث 
صدور حكم به ناحق ش��ود، اين عمل ش��اهد کاذب در 
نظ��ر جامع��ه و در وجدان و اخالق محكوم اس��ت و در 
قانون نيز براى آن مجازات در نظر گرفته شده است که 

همان ماده ۶5۰ قانون مجازات اسالمی است. 

آثار شهادت كذب
۱- مجازات سه ماه و يك روز تا دو سال حبس يا يك 
ميلي��ون و 5۰۰ هزار ت��ا ۱۲ ميليون ريال جزاى نقدى 

)ماده ۶5۰ ق. م. ۱(. 
۲- ش��هادت دروغ موج��ب بطالن حكم اس��ت و هر 
حكمی که بر اين اس��اس صادر شود بالاثر است و بايد 

شهودى که شهادت کذب داده اند غرامت را بپردازند. 
3- مطابق قواعد کلی مس��ئوليت مدنی، هرگاه کسی 
س��بب ورود خسارت شود، بايد جبران کند در شهادت 
کذب نيز شهود بايد خسارت زيانديده را جبران کنند. 
۴- در ام��ور کيف��رى يك��ی از جه��ات درخواس��ت 

تجديدنظر، دروغ بودن شهادت شهود است. 
5- چنانچه شاهد پس از اداى سوگند شهادت دروغ 
بدهد با احراز اين موضوع براى دادگاه، مجازات سوگند 
و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنين اگر شهادت 
دروغ در مورد حدود، قصاص يا ديات باشد، قاعده جمع 

مجازات ها اعمال می شود. 
۶- اگر دو نفر ش��هادت دهند ب��ه آنچه موجب قتل 
اس��ت مثل ارتداد يا چهار نفر ش��هادت دهند به آنچه 
موجب سنگس��ار اس��ت مثل زنا و بعد از اجراى حد يا 
قصاص ثابت ش��ود که ش��هادت دروغ داده اند قاضی و 
مام��ور از طرف او که حد يا قصاص را اجرا کرده اس��ت 
ضامن نيس��تند بلكه قصاص بر شهود کذب است با رد 
دي��ه ب��ه آنها به خاطر اينكه ش��هود کذب س��بب تلف 

شده اند.

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب )بخش پایانی(
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براى دادرسی ضرورى  تش��خيص داده نشود، اقدام به تعيين 
وکيل و تشكيل جلسه مقدماتی کرده و در غياب  متهم اقدام 
به دادرسی کند. البته به شرط آنكه دادگاه ابتدائا قرار رسيدگی 
غياب��ی و قرار مزبور در دو نوبت متوالی ب��ه فاصله ۱۰ روز در 
روزنامه رسمی و يكی از روزنامه هاى  کثيراالنتشار آگهی شود 
و دادگاه تنها دو ماه  پس از انتشار آخرين آگهی مجاز به شروع  
رسيدگی غيابی بود. به موجب ماده )۲9(اليحه  قانونی تشكيل 
دادگاه هاى عمومی مصوب  ۱35۸، احكام دادگاه هاى حقوقی و 
کيفرى در امور جنحه، حضورى محس��وب می شد مگر اينكه 
خوان��ده يا متهم يا وکيل آنها در هيچ يك  از جلس��ات دادگاه 
حاضر نشده و اليحه دفاعيه  نفرستاده باشد. ماده )۱۲( همان 
قانون، احكام  غيابی صادر شده در امور جنحه را قابل واخواهی  

در دادگاه صادر کننده حكم می دانست. 
م��اده )۲9۰(قانون اصالح موادى از آيين  دادرس��ی کيفرى 
مصوب ۱3۶۱، مقرر کرده بود که در جرايم و امورى که جنبه 
حق الله��ی دارند محاکمه مرتكب لزوم��ا بايد با حضور متهم  
ص��ورت گيرد و در چنين مواردى دادگاه هاى  کيفرى مجاز به 

محاکمه و صدور حكم غيابی  نيستند. 
ماده )3۰( قانون تش��كيل دادگاه هاى  کيف��رى يك و دو و 
شعب ديوان عالی کش��ور مصوب ۱3۶۸، درخصوص محاکمه 
غيابی  مقرر داش��ته: »در جرايمی که جنب��ه حق اللهی  دارند 
محاکمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردى 
دادگاه هاى کيفرى مجاز به محاکمه و صدور حكم غيابی نسبت 
به جنبه  حق اللهی نيس��تند، ولی جنبه حق الناسی در غياب 

متهم قابل رسيدگی است.«
باالخره قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاى  عمومی و انقالب 
در ام��ور کيفرى مصوب ۲۸/ ۱37۸/۶، در ماده )۲۱7( در کليه 
جرايم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی  
ندارند، هرگاه متهم يا وکيل او در هيچ يك از جلس��ات دادگاه 
حاضر نش��ده يا اليحه  نفرستاده باش��ند، امكان صدور حكم 
غيابی را پيش بينی کرده است. همچنين در مواد )۱۸۰، ۱۸۱، 

۲۰9و۲۶۰( اين قانون به رأى غيابی  اشاره شده است. 
ماده )۱۸(قانون جديد، شرايط صدور رأى غيابی را بدين گونه 
احصا کرده است: الف- به متهم دسترسی نبوده؛ ب- متهم در 
محل  اقامت ش��ناخته نش��ود و در نتيجه، جلب يا احضار وى 

مقدور نباش��د؛ ج- وقت رسيدگی با ذکر نوع اتهام در يكی از 
روزنامه هاى کثيراالنتش��ار يا محلی براى يك نوبت درج شود؛ 
د-تاريخ  انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از يك ماه  نباشد؛ ه- 
متهم در وقت مقرر حاضر نشده يا اليحه دفاعيه ارسال نكرده 
يا معرفی وکيل  نكرده باش��د؛ و- جرم ارتكابی از حق الناس يا 
حقوق عمومی بوده و جنبه حق اللهی نداشته  باشد. اداره حقوقی 
قوه  قضاييه در نظريه  مشورتی شماره 7/۴۱۸7مورخ ۶۴/۸/۲5، 
رس��يدگی به قتل عمد را که همه ش��رايط فوق را دارا باشد، 
به صورت غيابی بدون مانع اعالم کرده  است: »طبق ماده )۲9۰( 
قانون اصالح موادى  از قانون آيين دادرس��ی کيفرى، فقط در 
جرايم و امورى که جنبه حق اللهی دارند، محاکمه مرتكب  حتما 
بايد با حضور متهم صورت گيرد. بنابراين، در غير موارد مذکور، 
رس��يدگی غيابی منع قانونی  ندارند و چون قتل عمدى جنبه 
حق اللهی ندارد رس��يدگی غيابی به آن بالاشكال است« )۸( 
در ماده )۱۸۱(قانون، يك ش��رط ديگر نيز براى  امكان صدور 
رأى غياب��ی در نظر گرفته ش��ده و آن  عدم لزوم حضور متهم 
در جلس��ه دادرسی با تشخيص دادگاه است. به عبارت ديگر، 
چنانچ��ه  دادگاه حضور مته��م را در دادگاه ض��رورى نداند و 
موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد، دادگاه فقط يك بار اقدام 
به احضار متهم کرده و چنانچه  متهم پس از احضار بدون عذر 
موجه حاضر نشود يا وکيل نفرستد، بدون اينكه اقدام به جلب  
وى ش��ود با عنايت به مدارك موجود، دادگاه  تصميم مقتضی 
را اتخاذ خواهد کرد. در اينجا مسلما درصورتی که دليل کافی 
وجود نداشته  باشد و مدارك موجود در پرونده، مجرميت متهم  
را ثابت نكند، حكم برائت متهم صادر می شود که طبعا غيابی 
نيس��ت. )9(بايد توجه داشت  در صورت نبودن داليل کافی بر 
ض��رر متهم، چنانچه دادگاه حضور متهم را در دادگاه  ضرورى 
نداند و موضوع جنبه حق اللهی  نداشته باشد، دادگاه فقط يك 
ب��ار اقدام به  احضار متهم کرده و چنانچه متهم پس از احضار 
بدون عذر موجه حاضر نشود يا وکيل نفرستد، بدون اينكه اقدام 
به جلب وى  ش��ود با عنايت به مدارك موجود، دادگاه  تصميم 

مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
نمی ت��وان او را به اين دليل احضار يا س��پس  جلب کرد که 
ممكن اس��ت با حضور در جلس��ه  دادگاه اقرار کند. اين تفكر 

خالف اصول  دادرسی و حقوق مسلم و بديهی متهم است. 
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اهـواز – خبرنـگار فرصـت امروز -  
مديريت خطوط ش��رکت ب��رق منطقه اى 
خوزس��تان گفت: عمليات اجرايی تعويض  
هادى بخش��ی از خط��وط ۱3۲ کيلوولت 
رينگ اه��واز با ه��ادى پرظرفيت بيش از 
۶۰ درصد پيش��رفت فيزيك��ی دارد.محمد 
عل��ی ش��اهزاده گفت: توس��عه ش��هرها و 
رش��د صنعت��ی و اقتص��ادى کش��ورها در 
س��ال هاى اخير منجر ب��ه تقاضاهاى روز 
اف��زون مصرف انرژى الكتريكی ش��ده، لذا 

به منظور رش��د تقاضاى مصرف کنندگان 
ضرورى اس��ت، ظرفيت شبكه هاى انتقال 
ب��رق افزايش ياب��د.وى در ادام��ه گفت: از 
طرف��ی خطوط برق ۱3۲ کيلوولت قديمی 
رين��گ اه��واز با عمر س��اخت بيش از ۴۰ 
س��ال واقع در مرکز و محدوده شهر اهواز 
وج��ود دارد که با فرس��ودگی س��يم هاى 
موجود ام��كان افزاي��ش ت��وان انتقالی را 
غيرممكن می س��ازد. همچني��ن با توجه 
به تراکم س��اختمان ها و عدم وجود مسير 

و گ��ذرگاه مورد نياز ب��راى احداث خطوط 
جدي��د، در عم��ل  تقويت ايس��تگاه هاى 
موجود با مش��كل مواجه بودند.ش��اهزاده 
تصري��ح کرد: يك��ی از راهكارهاى بس��يار 
موثر ب��راى افزايش ت��وان انتقالی خطوط 
برق، اس��تفاده از خط��وط موجود با اعمال 
کمترين تغييرات در ساختار آنها است که 
دراين راهكار بدون نياز به تقويت برج ها و 
فونداس��يون هاو فقط با تعويض سيم هاى 
موجود با هادى پر ظرفيت که داراى همان 

مش��خصات فيزيكی مشابه )قطر، وزن و...(  
هستند، که می تواند باعث افزايش ظرفيت 
خطوط ب��رق قديم ب��ه مي��زان ۱/۸ برابر 
 گردد.وى اضافه کرد: اين نوع هادى به نام

 Acss/ Drake    توس��ط يكی از شرکت 
ه��اى معتبر داخل��ی و با تكنول��وژى باال 
س��اخته و توسط همان شرکت براى اولين 
بار در کشور در رينگ ۱3۲ کيلوولت اهواز 
با رعايت اس��تانداردها، قواني��ن و مقررات 
کامل ايمنی در دس��ت اجرا است.مديريت 

خط��وط ش��رکت برق ش��رکت منطقه اى 
خوزس��تان در ادام��ه اظهار داش��ت: اين 
پروژه بسيار مهم از اسفند سال 93 شروع 
شده که براى اجراى آن سيم هاى موجود 
خط��وط ۱3۲ کيلوولت ارتباط��ی اهواز ۱  
- آتش نش��انی، اهواز ۱ -  اسكو)ش��هرك 
نف��ت(، اه��واز 3 - آزاد ش��هر  و اهواز ۴- 
وحدت با هادى پرظرفيت جايگزين ش��ده 
ک��ه تا اي��ن مرحله، کل پ��روژه ۶۰ درصد 

پيشرفت فيزيكی داشته است.

بوشـهر- خبرنگارفرصـت امـروز-   
رئي��س امور پژوهش و فناورى ش��رکت گاز 
اس��تان بوش��هر از طراحی و تدوي��ن اولين 
مجموعه آموزشی چند رسانه اى HSEويژه 
شرکت هاى گاز اس��تانی خبر داد.مهندس 
هرم��ز بهروزى ب��ا بيان خبر مذک��ور اضافه 
کرد: با توجه به نق��ش درآمدهاى نفتی در 
توسعه کش��ور، صيانت از سرمايه هاى ملی، 

ايمنی محي��ط کار و حفظ محيط زيس��ت 
در نقاط��ی ک��ه ش��رکت هاى مل��ی نفت، 
پتروش��يمی و گاز فعاليت  دارند از اهميت 
بس��يار باالي��ی برخورداراس��ت و در همين 
ارتباط بديهی اس��ت که هرچه نگاه جامعه 
صنعتی به مقوله ايمنی، بهداش��ت عميق تر 

باشد احتمال وقوع حوادث، کاهش می يابد.
وى اضافه ک��رد: با توجه ب��ه اهميت موارد 
يادش��ده، واحد پژوهش و فناورى ش��رکت 
 HSE گاز استان بوش��هر با همكارى واحد
اين ش��رکت، اقدام به تهي��ه و تدوين اولين 
مجموعه جام��ع آموزش��ی HSE در قالب 

لوح فشرده کرد.ايشان در ادامه بيان داشت: 
مجموعه مذک��ور در برگيرن��ده تمام نكات 
 آموزشی پيرامون سالمت، بهداشت و ايمنی

 اس��ت که با بهره گيرى همزم��ان از صدا، 
تصوي��ر و آزمونهاى هدفمن��د می تواند در 
آموزش هرچ��ه بهتر نكات مرتبط با مصرف 

ايم��ن و بهينه گاز به عموم مردم موثر واقع 
شود.

مدیریت خطوط شرکت برق منطقه ای خوزستان:

عملیات اجرایی تعویض هادی بخشی از خطوط 132 کیلوولت رینگ اهواز با هادی پر ظرفیت 

برای نخستین بار در کشور توسط شرکت گاز استان بوشهر اجرا شد

طراحی و تدوین اولین مجموعه آموزشی جامع چند رسانه ای HSE ویژه شرکت های گاز استانی

اصفهـان – خبرنـگار فرصـت امروز 
- مدي��ر عامل ف��والد مبارک��ه اصفهان در 
جريان برگزاري بيس��ت و دومين همايش 
بهره وري فوالد مبارکه با اش��اره به اهميت 
توجه هرچه بيشتر به بهره وري در شرايط 
فعل��ي حاکم ب��ر اقتصاد دنيا، ب��ا طرح اين 
س��ؤال که بهره وري، جبر اس��ت يا اختيار 
؛گفت: طي س��ه ده��ه اخير، ب��ازار جهاني 
فوالد ه��ر از گاهي دچار بحران ش��ده که 
البت��ه اين امر به صورت سينوس��ي در حال 
تكرار اس��ت و هر بار اين طوفان تعدادي از 
فوالدسازان را دچار مشكالت جدي مي کند 
و بعضاً به نابودي مي کشاند گرچه که بعضاً 
شرکت هايي هم هستند که از اين شرايط 
ب��ه هر صورت گذر مي کنن��د و خود را باال 
مي کشند فلذا بايد در نظر داشت در بحران 

کنون��ي فوالد، تنها ب��ا افزايش بهره وري و 
تولي��د رقابتي مي ت��وان در کورس رقابت 
باق��ي ماند.دکتر بهرام س��بحاني در همين 
رابطه به بحران فوالد در سال هاي ۱99۶-

۱995 اشاره کرد و گفت: در اين بازه زماني 
بسياري از فوالدسازان اروپايي به ويژه توليد 
کنندگان فوالد در ايتاليا دچار بحران شدند 
و ضمن ورشسستگي، تجهيزات کارخانجات 
خود را به کش��ور چين فروختند؛ در نتيجه 
اين امر طي دوس��ال بعد از آن کشور چين 
يك جهش 3۰۰ ميليون تني را تجربه کرد. 
اين اتفاق بيش��تر به يك سناريوي از پيش 
طراحي ش��ده به نظر ميرس��يد که در اين 
ش��رايط براي کش��ور چين دو اتفاق بزرِگ 
افزايش ظرفيت و کپي سازي تكنولوژي را 
ب��ه ارمغان آورد به گونه اي که اين کش��ور 

که عم��اًل يكي از وارد کنندگان بزرگ بود، 
ام��روز با توليد ۸۰۰ ميلي��ون تن )بيش از 
5۰درص��د( ب��ه بزرگ ترين ص��ادر کننده 
فوالد جهان مبدل گرديد.مدير عامل فوالد 
مبارکه تصريح کرد: اکنون در شرايط فعلي 
نيز ما به همان ش��رايط دهه هاي 95-9۶ 
ميالدي رسيده ايم. قطعاً در وضعيت فعلي 
يك سري از شرکت ها رو به ورشكستگي و 

تعطيلي خواهند رفت. 
تنه��ا اتفاقي که خواهد افتاد اين اس��ت 
که ش��رکت هاي توليد کننده اي که بتواند 
تولي��د رقابت��ي و بهره وري بااليي داش��ته 
باش��ند خواهند توانس��ت با ش��رکت هاي 
مقت��در رقاب��ت کنند. وي ب��ا تأکيد بر اين 
که يك کش��ور بدون توجه به اتفاقاتي که 
خارج از مرزهاي خود در حال وقوع اس��ت 

نمي تواند به صورت جزيره اي به بقاي خود 
ادامه دهد،خاطر نشان کرد: خواه، ناخواه ما 
به بازارهاي جهاني وصل هستيم، با اعمال 
تعرف��ه و کنترل ها تا ح��دي مي توان اين 
وضعيت را مديريت کرد ولي با افت قيمت 
۴۰ درصدي با چني��ن ابزارهايي نمي توان 

مقاومت کرد. 
در کش��ور ما افزايش هزين��ه هاي تمام 
ش��ده مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني به 
هيچ عنوان قابل قياس با س��اير رقبا نيست 
ما هم اکنون از نظر قيمت، به قيمت ها در 

س��ال 9۲ رسيده ايم اين در حالي است که 
در همين بازه زماني هزينه ها به داليلي که 
به آنها اش��اره شد روبه افزايش بوده است و 
اي��ن دقيقاً همان نقطه اي اس��ت که در آن 
يكس��ري ش��رکت ها مي توانند در کورس 
رقابت بمانند و بس��ياري از ش��رکت ها نيز 
يا به رکود رهنمون و يا از ش��رايط رقابتي 
خارج و ورشكست مي شوند. به تعبير بهتر 
بايد گفت تنها ش��رکت هايي مي توانند به 
س��المت از اين سونامي رهايي يابند که به 

نوعي هزينه هاي خود رامديريت کنند.

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان:

با افزایش بهره وری و تولید رقابتی می توان در کورس رقابت باقی ماند

ایالم – خبرنگار فرصت امروز - مديرعامل شرکت گاز استان ايالم از آغاز عمليات گازرسانی به شهر ميمه 
از توابع شهرس��تان دهلران خبر داد و گفت:  با بهره بردارى از گاز طبيعی اين ش��هر بيش از  ۶۶۰  خانوار از 
نعمت گاز برخوردار خواهند شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ايالم، مهندس نوريان اظهار داشت: 
اين شهر در مجموع بيش از ۱3 کيلومتر شبكه اجرا و بيش از 5۱۰ انشعاب نصب خواهد شد.مديرعامل شرکت 
گاز اس��تان ايالم در ادامه به روند گازرس��انی به استان خبر داد و گفت: براى گازرسانی به استان ۴۴5 کيلومتر 
خطوط انتقال و تغذيه، ۲۴۰۰ کيلومتر ش��بكه توزيع و بيش از 7۲۰۰۰ انش��عاب نصب ش��ده است که در حال 

حاضر ۱۰۲9۴۲ مشترك از نعمت گاز بهره مندند.

رشـت – خبرنگار فرصت امروز - مديرکل ش��يالت گيالن از توسعه پرورش ماهی در قفس با استفاده از 
آب درياى خزر در اين اس��تان خبر داد.اس��حاق شعبانی با اشاره به شرايط اقليمی و وجود منابع آبی در گيالن 
اظهار کرد: گيالن جزء سه استان برتر شيالتی کشور محسوب می شود.وى از توليد ساالنه ۸۱3 هزار و 5۰ تن 
محصوالت شيالتی در کشور خبر داد و افزود: سهم گيالن از توليدات مذکور ۶3 هزار تن است.شعبانی ۴۴ هزار 
تن از توليدات شيالتی گيالن را ماهيان گرم آبی خواند و بيان کرد: ساالنه يك هزار و ۲۰۰ تن ماهيان سردآبی 
در اس��تان توليد می ش��ود.مديرکل شيالت گيالن با بيان اينكه ساالنه 9 هزار تن انواع ماهيان استخوانی توسط 
صيادان از درياى خزر صيد می ش��ود، تصريح کرد: هفت هزار تن از محصوالت ش��يالتی گيالن را کيلكا تشكيل 
می دهد.وى مصرف س��رانه آبزيان در ابتداى انقالب اسالمی در کشور را ۲.5 کيلوگرم اعالم کرد و گفت: اکنون 
سرانه مصرف آبزيان به طور ميانگين به 9 کيلوگرم در کشور افزايش پيدا کرده است.شعبانی با اشاره به مصرف 
س��رانه ۱۴ کيلوگرمی آبزيان در گيالن، خاطرنش��ان کرد: سرانه مصرف ماهی در دنيا ۲۰ کيلوگرم است، ضمن 
اينكه سرانه مصرف آبزيان در اروپا 35 کيلوگرم و در ژاپن ۱۰۰ کيلوگرم است.مديرکل شيالت گيالن به فاصله 
5۰ درصدى مصرف آبزيان در ايران نس��بت به ميانگين جهانی اش��اره کرد و يادآور ش��د: افزايش مصرف سرانه 
آبزيان نيازمند افزايش توليد اس��ت.وى افزايش توليد آبزيان را به دو روش افزايش س��طح زير کش��ت و افزايش 
مقدار توليد در واحد س��طح خواند و اظهار کرد: س��طح زير کش��ت آبزيان به دليل محدوديت اراضی و استفاده 

براى ديگر محصوالت کشاورزى در گيالن بسيار محدود است.

 مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد
برخورداری بیش از 660 خانوار در شهر میمه از نعمت گاز 

مدیرکل شیالت گیالن خبر داد

توسعه پرورش ماهی در قفس در گیالن

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - رييس اداره روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب روس��تايی اس��تان 
گلس��تان گف��ت: در روزهاى آغازين فصل تابس��تان و هم زمان با ش��روع فصل گرم��ا، صرفه جويی در مصرف 
آب اهمي��ت مضاع��ف پيدا می کند؛ از اي��ن رو اول تيرماه به عن��وان هفته هفته صرفه جوي��ی در مصرف آب 
نام گذارى ش��ده است.ولی اهلل س��اور، ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، اظهار داشت:در اين هفته، 
فعاليت هاى فرهنگی به منظور جلب توجه همگانی به اهميت صيانت از اين عنصر حيات بخش گسترش يافته 
و ش��رکت هاى آب و فاضالب شهرى و روس��تايی برنامه هاى متنوعی را به اجرا می گذارند.وى اظهار اميدوارى 
کرد: با همراهی مردم و رسانه هاى مكتوب و صداو سيما، هدف گذارى انجام شده براى توسعه فرهنگ مصرف 

بهينه آب محقق شود.

كرمانشاه – خبرنگار فرصت امروز - کارشناس مسئول بهداشت محيط شهرستان کرمانشاه از شناسايی 
و امحاء ۲7 هكتار سبزى کارى آلوده در سطح روستاهاى منطقه »درود فرامان« در نزديكی رودخانه »قره سو« 
خبر داد.بهمن خداداديان، اظهار کرد: خوشبختانه با اقدام به موقع در گرفتن حكم قضايی و با حضور نيروهايی 
از مرکز بهداشت شهرستان، محيط زيست، جهاد کشاورزى، نيروى انتظامی، بخشدارى و اداره آب و فاضالب 
اين س��بزى کارى ها، تخريب ش��دند.وى با بيان اينكه اخطارهاى قبلی به کش��اورزانی که اقدام به کش��ت اين 
س��بزى کارى ها کرده بودند از قبل داده ش��ده بود، گفت: در حال حاضر پيگير تهيه ليس��تی از اين کشاورزان 
متخلف براى تحويل به مراجع قضايی هس��تيم و اين افراد بايد بدانند مس��ئولين بهداش��ت هيچ اغماضی در 
بحث س��المت مردم ندارند.خداداديان به روند مطلوب کاهش کشت س��بزيجات با استفاده از آب فاضالب در 
س��طح شهرستان اش��اره کرد و افزود: خوشبختانه با اقدامات آموزش��ی و برخوردهاى قاطع مسئولين مربوط، 
کشت سبزيكارى هاى آلوده از 7۰۰ هكتار در سال ۱3۸3 به ۲7 هكتار در سال جارى کاهش يافته است.اين 
کارش��ناس بهداش��ت محيط شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سال گذش��ته تنها در يك روستا 5۰ هكتار 
س��بزى کارى آلوده شناس��ايی و امحاء ش��د، در حالی که در سال جارى در سطح شهرس��تان تنها ۲7 هكتار 
س��بزى کارى آلوده شناس��ايی شده اس��ت.وى تصريح کرد: قطعا مسئولين بهداش��ت نظارت مستمرى بر اين 
صيفی کارى ها خواهند داشت و در صورت استفاده حتی يك بار از آب فاضالب تمامی آنها تخريب و کشاورزان 

متخلف به جرم تهديد سالمت عمومی تحويل مراجع قضايی خواهند شد.

تجلیل از مشترکین کم مصرف در هفته صرفه جویی در مصرف آب

 امحای 27 هکتار
 سبزی کاری آلوده در کرمانشاه
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66744661 ایران پیامک 
22196104 مگا لوكس 
77629645 ره رایان پژوه 
88733233 سهند سامانه برتر 

پیامک تبلیغاتی

نیازمندی های  مشاغل  ایران

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 اتوگالرى امیر 

66425656 عظیم خودرو 
88660523 گالرى نفیس 
88754430 اتوبیژن 
88470235 دهكده نیز 
22116983 اتوگالرى 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 اتوگالرى آرمانی 
88754145 اتوگالرى جنیدى 
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

22863319 رسانه افتاب 
2729 مجتمع فنی  
66196080 شادن پژواك 
77455200 پراموزى 
66121086 رایا درس 

آموزش

88787824 اى 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 گویاى پارس 
66760007 نت رایان 

شبكه و خدمات

66122989 كمک رایانه 
88805288 سپهررایانه 
66729053 تخت جمشید 
22887691 سوفار 
88106948 راى 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 هاى ادارى

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 فانتزى 
88844603 دیدار 
66954889 تاش رنگ 
66407626 سیب نقره اى 
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 المهدى 
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 نواى 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 لیزرى

جاى تبلیغ شما

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

عكاسی و 
فیلمسازى تبلیغاتی

44261669 پارسا 
66025630 فراق الكترونیک 
77796401 تهران 
33872880 تابلو ساز 
33684139 تابلو نئون آفتاب 
89567 پالیز افزار 
44031079 تبلو سازى 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 
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  
88779878 مؤسسه نیک روشان 

حسابدارى- 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 
66913526 سروا 
22610240 سبحان پایا 
44635242 پارسیان 
88920897 ربیعی 
44255943 سریع تجارت مهر 

بازرگانی

اخذ كارت بازرگانی

88081951 جاودان تجارت  
66920097  فرد 
88909183 بارمان ترخیص 
66420240 سیامكی 
بازرگانی لطفی  88677645
88552623 تحویلدارى 
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 كارهاى آسان 
77616659 فراز پارسا 

مشاوره و بازرگانی 
صنعتی

حمل و نقل بین الملل

ترخیص كاال

88541910 مهندسین نافع امین 

تهیه
طرح هاى 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 
55369584 امالك صفا 
25993 امالك دا 
44436929 امالك آفتاب 
44408863 امالك سوره 
09126485282 امالك كسرى 
22414000 امالك رویال 
44481844 خانه گستر یزد 

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 فضاى 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 
09121328254 شركت عرفان 

بازسازى

لوازم منزل

فضاى سبز

فـقـط
5 هزار تومان

فـقـط
5 هزار تومان

فـقـط
5 هزار تومان

جاى تبلیغ شما

فـقـط
5 هزار تومان

88909100 گروه تجارى اطلس 
33312202 كاسپین سیستم تهران 
66400000 هاى لپ 
66453559 رامسا 
88804224 راینا 

لپ تاپ و تعمیرات
و  لوازم جانبی

دیجیتال

پیامک 
تبلیغاتی

مشاوره تبلیغاتی ایسل
 sms دفتر مجازى، پنل

مشاوره ماركتینگ
22975849

سیستم مالی سپیدار 
محصول همكاران سیستم

نرم افزار یک پارچه 
حسابدارى،  تولیدى 

بازرگانی،خدماتی،پیمانكارى
دشت فروشگاهی
شركت ارقام نگر

02188358921

ضمیمه سه شنبه 2تیر 1394
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جاى تبلیغ شما

22012422 آرمین 
88800620 اریان 
88610240 البرز 
22224189 آلوس 
89301000 سرمایه 

صرافی

نیازمندی های  مشاغل  ایران

فـقـط
5 هزار تومان

حضور شما در بخش »نما«
»نما« در واقع همان پاس��خ به نيازهاى افراد جامعه و علی الخصوص مديران مش��اغل در 
زمينه هاى مختلف می باش��د؛ با اين س��اختار که در هر بخش، و با توجه به موضوع، ابتدا 
مطلب و محتواى آموزنده کار ش��ده و س��پس آگهی هاى مربوط؛ که تحت عنوان ضمينه 

رايگان 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 دیوارى آیدى  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 
22898803 شركت كسرى 
فرانگر         22374677

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 
88539500 پارس دكور 
76337534 چوبین 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 

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 عبیدى 
77887385 نما گستر پارسا 
77683592 گروه افق پارسیان 
77352278 نما نوین 
66383943 پنجره سازان البرز 

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 
22380437 گروه شایان 
09125904846 نما سازه برتر 
22244205  finn wood فنالند 

9121193041 دفتر گل شناس 
9121723527 آرمان توسعه 
77382611 شركت سنگ سرى 
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 نماى 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

نماسازى

تزیینات داخلی
كاغذ دیوارى

تزیینات داخلی
 با سازه هاى چوب

تولید در و پاركت
و كفپوش

دیوارپوش
و سقف كاذب

ایمنی راه

طراحی و اجراى 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 

پارتیشن

22446092 گروه هنر معمارى 
09125376370 معمارى 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 معمارى 
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 
77535586 دلتا فرافرم 
44846537 خانه گستر یزد 
88190469 ایده سازان زینو 
44961629 دفتر طرح كاوك 
22292616 سازه پایدار 
88170240 سازه هاى آسایش 
77641322 طرح واره پویا 
09124303350 دكوراسیون فاخته 
22337123 دكوراسیون آرمینه 
22253575 گروه مربع 
22114914 آرتا 
77167243 طراحان 2 فرم 
09121952741 ایستا سازه 

دكوراسیون و معمارى

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

آوای عدالت
مشاوره حضورى رايگان، حقوقی 

کيفرى، ملك، چك و خانواده
4 4 2 7 3 4 3 0

22051786 شركت آرجی ایی 

نورپردازى 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 ذاكرى 
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 ذاكرى 
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 
)كیفرى(

مشاوره حقوقی)امالك(

جاى تبلیغ شما

66761496 طنین عدالت 
موسسه مدافعان كوشاى 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 بندى 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 تجارى

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 دى 
22896380 ثبت مركز 
44016631 ثبت آریا 
88888273 ثبت همشهرى 
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 
تجارى، ثبت لوگو، برند و 

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

غیر تجارى
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

1.200.000 ---------
----- 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(

مجتمع پذیرایی چهار فصل
مفتخر اس��ت در ايام ماه مب��ارك رمضان از عزيزان 
روزه دار از ۱۰۰ ال��ی ۱۰۰۰ نف��ر در محي��ط باز بابت 

صرف افطارى و شام پذيرايی نمايد.
رزرو جهت سفارش افطارى

0912-1192719
88069903-88069976

يوسف آباد- مقابل خيابان ۶۴- مجتمع پذيرايی چهارفصل

44244715 بهنامان 
77274202 آریا ویژن 
44804857 كانون تبلیغاتی ریسا 
77246980 راستین پخش میالد 
66082915 رویان تبلیغات 

توزیع اوراق تبلیغاتی

سه شنبه 2تیر 1394 ضمیمه 
شمــاره 255
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