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30 درصد از اعضای تمام 
کمیسیون های اتاق را جوانان 

و بانوان تشکیل می دهند
اصفهـان – خبرنگار فرصـت امروز- 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر بیش از 40 درصد اعضای اتاق را 
افراد زیر 40 س��ال تشکیل می دهند، افزود: 
در این راس��تا قرار بر این شده است که 30 
درصد از اعضای تمام کمیسیون ها را جوانان 

و بانوان تشکیل دهند.

استان سمنان در مقایسه با بسیاری از استان های 
کشور، جایگاه کیفی در سنت کهن و در ابداعات 
اقتصادی و اجتماعی دارد. این استان با وسعتی 
حدود 95815 کیلومتر مربع شمش��ین استان 

کشور از حیث وسعت است.
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جاذبه های گردشگری 
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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

جاذبه های گردشگری سمنان
استان سمنان در مقایسه با بسیاری از استان های کشور، جایگاه 
کیفی در سـنت کهن و در ابداعـات اقتصادی و اجتماعی دارد. این 
اسـتان با وسـعتی حدود 95815 کیلومتر مربع شمشـین اسـتان 
کشـور از حیث وسعت است استان سمنان از 34 درجه و 17 دقیقه 
تا 37 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و از 51 درجه و 58 دقیقه تا 
57 درجه و 58 دقیقه طول شرقی از شمال به استان های مازندران 
و گلسـتان، از جنوب به اسـتان اصفهان، از شـرق به اسـتان های 
خراسـان شـمالی، خراسان رضوی و خراسـان جنوبی و از غرب به 

استان های تهران و قم محدود می شود.
این اسـتان دارای هفت شهرسـتان )گرمسـار، آرادان، سمنان، 

مهدیشـهر، دامغان، شـاهرود و میامی( اسـت و مرکز استان شهر 
سـمنان اسـت. هرچه در این اسـتان از غرب به سمت شرق پیش 
می رویم به ارتفاع از سـطح دریا افزوده می شـود، بـه عنوان مثال 
گرمسار 825 متر و شـاهرود 1365 متر از سطح دریا ارتفاع دارند 
و این عامل ارتفاع با افزایش دما نسـبت عکس داشـته، به گونه ای 
که در شـهرهای شرقی استان حرارت تقلیل یافته تر از غرب استان 

است. 
اسـتان سمنان در شمال با سلسله جبال البرز همجوار است و در 
جنوب به زمین های کویری منتهی می شـود و جهت شیب از شمال 
به جنوب اسـت و به همین دلیل شیب های جنوبی به علت دریافت 

انرژی باالتر خورشید دارای حرارت بیشتری است. 
اسـتان سمنان از چهار اقلیم متفاوت تشـکیل شده است. اقلیم 
اسـتپی سـرد که در مناطق شـمالی مهدی شـهر و دامغـان دیده 
می شـود. اقلیم مدیترانه ای گرم و خشـک که از شـمال گرمسار تا 

شمال شاهرود کشیدگی دارد. 
اقلیم نیمه بیابانی شدید شامل دشت های کویر نمک و قسمت های 
شـمالی و مرکزی ایران و استان اسـت و در ناحیه جنوبی استان از 
گرمسـار تا شـاهرود گسـترش دارد. اقلیم نیمه بیابانی خفیف که 
 بارندگی غالب آن در زمسـتان اسـت و قسـمت میانی استان را در 

برگرفته است.

خانه ابراهیم خان: در روستای مالده، 55کیلومتری 
ش��مال شرقی سمنان، در یک مکان بسیار خوش آب و 
هوا قرار دارد. این خانه در یک باغ مصفا س��اخته شده 
و س��اختمان قراولخانه یا عمارت کاله فرنگی در گوشه 

دیگری از این باغ قرار گرفته است. 
خانه تدین سـمنان: جزو خانه های با ارزش قاجار 
اس��ت که به صورت دو بخش بیرونی و اندرونی ساخته 
ش��ده اس��ت. بخش بیرون��ی این خان��ه  دارای دو طاق 
بزرگ و زیر زمین و بخش اندرونی ش��امل قسمت های 
تابس��تانی دارای بادگیر و زمستانی و همچنین تعدادی 
اتاق کوچک و بزرگ اس��ت. بن��ای فعلی خانه محمدیه 
اکن��ون به عن��وان مح��ل اداره میراث فرهنگی اس��تان 
س��منان مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. این خانه در 

خیابان طالقانی واقع شده است. 

تیمچه پهن��ه: یکی از بناهای زیب��ا در دوره قاجاریه 
است که در جوار مس��جد امام و تکیه پهنه سمنان بنا 
شده اس��ت. این تیمچه دارای سه طبقه بوده که برای 

کاربری تجاری مورد استفاده است. 
گرمابه پهنه: از بناهای قرن نهم هجری قمری است 
که در س��ال 85۶ ه. ق به دس��تور خواجه غیاث الدین 
محمد ابن خواج��ه تاج الدین بهرام س��منانی از وزرای 
دوره تیم��وری بنا ش��ده اس��ت. این گرماب��ه در بخش 
مرکزی ش��هر سمنان و در کنار مجموعه مسجد جامع، 
مسجد امام، تیمچه پهنه و راسته بازار قرار گرفته است. 
بازار شاهرود: یکی از بازارهای تاریخی و بزرگ استان 
اس��ت که در مرکز شهر ش��اهرود قرار دارد. قدمت این 
بازار به دوره قاجاریه بازمی گردد. بازار شاهرود عالوه بر 
راس��ته اصلی دارای سه س��وق و چهار سوق و چندین 

کاروانس��را و حمام و آب انبار و مدرس��ه است و از نظر 
اقتصادی از جایگاه ویژه ای در شهر برخوردار است. 

تپـه حصار: یک��ی از مهم تری��ن محوطه های دوران 
پیش از تاریخ در فالت ایران محس��وب می ش��ود. این 
تپه تقریباً در س��ه کیلومتری جنوب شرقی شهرستان 
دامغان واقع ش��ده است. این تپه نخس��تین بار توسط 
پروفس��ور ارنست هرتس��فلد و سپس به وس��یله اریک 
اش��میت مورد کاوش های باستان شناسی قرار گرفت. با 
توجه به نتایج حاصله از این کاوش ها و اشیای مکشوفه، 
تپه حصار دامغان دارای س��ه دوره حصار I، حصار II و 
حصار III است که در دامغان و در دو کیلومتری جنوب 

شرقی واقع شده است. 
تپـه سـنگ چخمـاق: از دو برجس��تگی کوچک 
تشکیل شده است که حدود 150 متر از یکدیگر فاصله 

دارند. پروفس��ور ایچی ماس��ودا در بررس��ی های سال 
1348، این تپه را مورد شناسایی قرار داد و در طی دو 
فصل در سال های 50 و 135۲ حفاری آن را سرپرستی 
کرد. براس��اس اطالعات موجود در برجستگی غربی که 
آثار آن معرف دوره قدیمی تر از آثار برجس��تگی شرقی 
هس��تند، پنج الیه و در برجس��تگی ش��رقی شش الیه 
اس��تقراری شناسایی ش��د. به اعتقاد کاوش��گر ژاپنی، 
ای��ن تپه باس��تانی متعلق ب��ه دوره نو س��نگی و هزاره 
پنجم پیش از میالد اس��ت. خمره های تدفین کودکان، 
س��فال های منقوش  )هندسی(، اشیای سنگی و سفالی 
تیغه، تیش��ه، پیکرک انس��ان و حیوان از جمله آثار به 

دست آمده از این محوطه است. 
موزه شاهرود: بنای فعلی موزه شاهرود در حقیقت 
ساختمان قدیم ش��هرداری  )بلدیه( شاهرود است. این 
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موزه در سال 13۶8 گشایش یافت. موزه شاهرود دارای 
دو بخش مردم شناس��ی و باستان شناس��ی در دو طبقه 
اس��ت. در بخش باستان شناس��ی این م��وزه، آثاری از 
تپه های تاریخی ش��اهرود، دامغان و س��منان از جمله 
تخت سنگ چخماق به نمایش درآمده است. همچنین 
در بخش مردم شناسی، اشیایی همچون پوشاک سنتی، 

زیورآالت، دست بافت ها، اسناد و قباله ها قرار دارد. 
آب انبـار گرمسـار: ای��ن آب انبار در مرکز ش��هر 
گرمس��ار و در مجاورت مسجد جامع، در جنوب میدان 
امام و در جواربازارچه ش��هر قرار دارد. آب انبار مذکور 
دارای چه��ل پله و پاش��یر بزرگ و عری��ض بوده که با 
مخزن استوانه ای شکل و بادگیری بر فراز آن مربوط به 

دوره قاجاریه است. 
آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی: عارف نامی قرن 
4 و 5 هجری قمری، در ش��مال شهرس��تان شاهرود و 
در روس��تای قلعه نوخرقان ق��رار دارد. محراب این بنا 
ک��ه متعلق ب��ه دوره ایلخانی اس��ت از جمله مهم ترین 
بخش های بنای فعلی این آرامگاه محسوب می شود. در 
سال های اخیر بنای این آرامگاه توسط انجمن آثار ملی 

مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. 
آرامگاه محمد ابراهیم حاکم -پیر علمدار: بنای 
پی��ر علمدار یا ایال��ت قومس مربوط به زمان س��لطان 
محم��د غزنوی اس��ت. این عصر در س��ال 41۷ هجری 
قمری ساخته شده است. این بنا دارای تزیینات فضای 
داخلی با خط کوفی و به صورت نقش برجس��ته اس��ت، 
همچنین فضای بیرونی بنای پیر علم دار دارای کتیبه و 
تزیینات آجرکاری است. در دامغان، جنب مسجد جامع 

واقع شده است. 
دروازه ارگ سـمنان: بنای اصلی ارگ شهر سمنان 
در زم��ان بهمن می��رزا بهاء الدوله فرزند فتحعلی ش��اه 
قاجار حاکم س��منان احداث ش��د. این بن��ا که در واقع 
ارگ دولتی و مقر حکومتی س��منان در دوران قاجاریه 
محس��وب می شد، ش��امل دو دروازه اس��ت که دروازه 
جنوبی آن در اثر گس��ترش ش��هر از میان رفته و بنای 

دروازه شمالی  )دروازه فعلی( موجود است. ساخت این 
بنای تاریخی در س��ال 130۲ هج��ری قمری به پایان 
رسیده است. ارگ س��منان دارای تزیینات آجرکاری و 
کاشیکاری بی نظیری اس��ت که درمیدان ارگ سمنان 

واقع شده است. 
مسـجد جامع سمنان: از ش��مار کهن ترین آثار به 
جا مانده از دوران پر ش��کوه اس��المی است که نشانگر 
مدنیت و رش��د و نبوغ هنری معماری این خطه است. 
بنای این مس��جد تک ایوانی است. طبق متون تاریخی 
زمان س��اخت این مسجد به قرن س��وم هجری قمری 

برمی گردد و درخیابان امام  )ره( واقع شده است. 
مسـجد امـام سـمنان: یک��ی از یادمان های عصر 
قاجار اس��ت. مس��جد امام یا مس��جد س��لطانی نمونه 
کامل مس��جد چه��ار ایوان��ی و معرف معم��اری عصر 
قاجار است. این مس��جد در سال 1۲4۲ هجری قمری 
توس��ط حاج سیدحس��ن از علمای بزرگ شهر سمنان 
و در دوره فتحعلی ش��اه قاجار س��اخته شده. در منابع 
آمده اس��ت که هزینه س��اخت مس��جد امام از مصادره 
ام��وال ذوالفقارخ��ان، حاکم جبار وقت س��منان تأمین 
 ش��ده اس��ت که این بن��ا درخیاب��ان ام��ام  )ره( واقع 

شده است. 
مسـجد تاریخچـه: مجموع��ه بن��ای خدایخانه یا 
تاریخانه در حدود س��ال 300 هجری قمری بنا ش��ده 
است. این مس��جد نمونه بسیار زیبا و کاملی از مساجد 
قرون نخستین اسالمی به شمار می رود. شیوه معماری 
این مس��جد ماخوذ از معماری دوره ساس��انی اس��ت. 
ساختمان مس��جد تاریخانه، شامل یک صحن یا حیاط 
مرکزی اس��ت که اط��راف آن را رواق های سرپوش��یده 
احاطه کرده است. شبستان این مسجد روی 18 ستون 
مدور اس��توار شده است. این س��تون ها دارای یک متر 
و نیم قطر هس��تند. طبق کتیبه کوفی مس��جد، مناره 
کنونی این مسجد دارای ۲5 متر ارتفاع است و به همت 
بختیار بن محمد در قرن پنجم هجری قمری س��اخته 
شده است. این مسجد که در طی قرون متمادی، بارها 

مورد مرمت و بازس��ازی ق��رار گرفته، پس از مس��جد 
جامع فهرج، یکی از کهن ترین مس��اجد ایران محسوب 
می ش��ود. بنای مذکور دردامغان، خیابان ایستگاه واقع 

شده است. 
برج کاشـانه و مسجد جامع بسـطام: یکی دیگر 
از زیبایی های معماری مجموعه تاریخی بس��طام، بنایی 
معروف به برج کاش��انه در ضلع جنوب ش��رقی مسجد 
جامع بسطام است. برج کاشانه با ارتفاع ۲0 متر از خارج 
دارای 30 ترک و از داخل 10 ضلعی اس��ت. ساختمان 
این برج آجری است و در اصل گنبدی مخروطی داشته 
که زیر آن با کاش��ی فیروزه ای تزیین ش��ده اس��ت. در 
بخش��ی از آن نیز کتیبه ای قرار دارد که معماری آن را 
محمد بن حس��ین بن ابی طالب دامغانی و ایجاد آن را 
حدود س��ال ۷00 هجری قمری ذکر کرده اند. مس��جد 
جامع بس��طام نیز که در زمان حکومت غازان خان  )در 
فاصله س��ال های ۷00 تا ۷0۶ هجری قمری( بنا شده 

در ضلع شمالی این برج قرار دارد. 
مسـجد جامع دامغـان: در مرکز ش��هر و در بافت 
قدیم ش��هر ضلع جنوبی و در منتهی الیه ش��رقی بازار 
قرار گرفته اس��ت. این مس��جد دارای ایوان رفیع مناره 
س��لجوقی شبس��تان و زیر زمین زیبا است. در ورودی 
اصل��ی این مس��جد از س��مت بازار و از مح��ل قیصریه 
منش��عب شده که پس از عبور از داالن و عبور از مقابل 
مدخ��ل ورودی منار س��لجوقی به حیاط وارد ش��ده و 
زیبایی این مس��جد با مش��اهده منار س��لجوقی که بر 
حیاط س��ایه دارد کامل می شود. بنا در دامغان، خیابان 

ایستگاه واقع شده است. 
مسـجد بایزیـد بسـطامی: این مس��جد به ش��کل 
مس��تطیل و به ابعاد ۶ × 10 و در دو ردیف س��تون س��ه 
تایی با پوش��ش مس��طح چوبی بنا شده اس��ت. زیباترین 
بخش این مس��جد، محراب گچ بری ش��ده آن است که با 
نقوش هندسی، اس��لیمی و گل های چهار پر تزیین شده 
است. بخش فوقانی محراب را با کتیبه هایی به خط ثلث و 
نس��تعلیق، در دوره ایلخانی و قاجار آراسته اند. نام سازنده 

این بنا در کتیبه مس��جد به این صورت نوشته شده است:  
»استاد محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالب المهندس 
البنا الدامغان��ی« ارتفاع محراب 3، 9متر و عرض آن 3، 3 
متر اس��ت و دارای کتیبه هایی اس��ت که در آن آیاتی از 
س��وره بقره و توبه نوشته شده است. ساخت مناره آجری 
مجموعه بس��طام مرب��وط به تاری��خ 514 هجری قمری 
اس��ت. این مناره دارای تزیین آجری کاری در طرح های 
هندس��ی است. در قس��مت جنوبی حیاط مجموعه، بقعه 
امامزاده محمد قرار دارد که با توجه به متون تاریخی این 
بقع��ه را مدفن یکی ازنوادگان ام��ام صادق  )ع( می دانند. 
س��اختمان این بنا گنبدی مخروطی و سه  پوش دارد. این 
بن��ا از داخ��ل مربع ش��کل  )4، 5 × 4، 5 مت��ر( و دارای 
 تزیینات زیبای گچ بری است و در بسطام، میدان امام  )ره( 

قرار دارد.
کاروانسـرای سـنگی آهوان: کاروانسرای سنگی 
آهوان از جمله مهم ترین کاروانس��راهای استان سمنان 
است که با سنگ و مالت ساروج، در منطقه سردسیر و 
کوهستانی آهوان ساخته شده است. پالن این کاروانسرا 
چهار ایوانی اس��ت. زمان س��اخت این کاروانسرا ظاهرا 
مرب��وط به دوره صفوی��ه می باش��د و در منطقه گردنه 

آهوان سمنان واقع شده است. 
کاروانسـرای دهنمـک: یک��ی از کاروانس��راهای 
زیبای منطقه گرمس��ار، کاروانس��رای دهنمک بوده که 
به صورت چهار ایوانی س��اخته شده است. این کاروانسرا 
در روستای دهنمک و در 35 کیلومتری شرق گرمسار 
واقع اس��ت، قس��مت شاه نشین این کاروانس��را، بر فراز 

درب جنوبی آن قرار گرفته است.
کاروانسـرای قصر بهـرام: کاروانسرای زیبای قصر 
به��رام در جنوب گرمس��ار و در دل کوی��ر مرکزی در 
منطقه سیاه کوه ساخته شده است. نقشه این کاروانسرا 
چهار ایوانی بوده و دارای نماس��ازی س��نگی اس��ت. از 
جمل��ه مهم ترین ویژگی های این کاروانس��را، سیس��تم 
آبرسانی پیشرفته آن است که در ۷0 کیلومتری جنوب 

شرقی گرمسار واقع شده است. 
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22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88607088 سام الیت 
88664162-4 کوروش کبیر 
86021428 ماهان مهر 
88318171 رویای شیرین پرواز 
77516040 زورق دریا  
66120654 گردشگران جوان  
88997055 ستاره پرواز  
22655052 کامیاران افالک  
88507575 شاهین پرواز سماء  
22843205 طاها گشت  
88517171 گشت نوین  
66913774 وهسودان گشت  
88412510 پانیا پرواز  
88174010 آسمان پاسارگاد  
84278 همنواز  
22457575 بوستان معراج  
88536040 آبان گشت  
88643262 خاطره جهان  
77671007 کامیاران سفر  
44450307 ایران نما  
66433100 کهکشان  

88644644 سپنتاگشت آریا 

مشهد

بلغارستان

22566878 آ- لف تور  
86021428 ماهان مهر ایرانیان 
آناسیر پارس              88501640
88960046-7 آالله آسمان آبی 

اهواز

88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر       88984780   

کره جنوبی

88960046 آالله آسمان آبی 
راشاک پرواز             88172818
اوج پرشین               88733050 

تور ترکیبی دور آسیا

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

گرجستان

داخلی

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

ترکیه
44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
667661218 آریوس پرواز 
88759284 سیران گشت 
88960046 آالله آسمان آبی 
88406464 اورانوس 
88664162 کوروش کبیر 
تیگاتر اول  88324221
440600218 رها سیر 
77683656 دانوش پرواز 
88733050 اوچ پرشین 
88401447 آریامنش 
88984780 ناخدای سفر 
88847301 سالمت گشت 
88610008 ملیکا سیر 
88974787 ابر آسا پرواز 

استرالیا

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

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

ترکیه 
)استانبول(

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

ترکیه 
)آنکارا(

زیارتی

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

کربال و نجف

22566878 آ- لف تور  

شرق آسیا

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

تایلند

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

سریالنکا

88644644 سپنتاگشت آریا 

روسیه

تشریفات  22852528
88960046 آالله آسمان آبی 
88759284 سیران گشت 

قبرس اروپایی

تشریفات  22852528
88960046 آالله آسمان آبی 
88759284 سیران گشت 

قبرس شمالی

88929225 کانون گشت 
88321121 سفر به رؤیاها 
44542626 گل سیر تهرانسر 
88805767 پرستو پرواز قرن 
88984780 ناخدای سفر 
44197600 یاس سپهر جاوید 
44255033 آریانوس گشت 
66979177 فارا گشت 
88306200 صنوبر 

لبنان

88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  
اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  
88206180 روشا پرواز  

الرناکا

88960046-7 آالله آسمان آبی 
88501640 آناسیر پارس 
88759284 سیران گشت 
44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
پارادیس سیر            88760718
اوج پرشین               88733050 
86020311 راه ورسم سفر 
66120654 گردشگران جوان 
88974787 ابر آسا پرواز 
88507575 شاهین پرواز سماء 

مالزی

مالزی سنگاپور

جای تبلیغ شما

44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
667661218 آریوس پرواز 
88759284 سیران گشت 
88960046 آالله آسمان آبی 
88406464 اورانوس 
88664162 کوروش کبیر 
تیگاتر اول  88324221
440600218 رها سیر 
77683656 دانوش پرواز 
88733050 اوچ پرشین 

هند

88984780 ناخدای سفر 

مالدیو

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

بلیت و ویزای چین

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

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

88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780
پارادیس سیر            88760718
اوج پرشین               88733050 
86020311 راه ورسم سفر 

بلیط  داخلی

بلیط  داخلی و خارجی

بلیط  خارجی

رزرو هتل  
و بلیت

22566878 آ- لف تور  

ویزای ایران

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

ویزا

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

رزرو هتل

تشریفات  22852528
صالحان                     22381442

بلیت هواپیما

88644644 سپنتاگشت آریا 

فروش بلیت قطار

تورهای یک روزه

کیش

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  
اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  
اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  

شیراز

بندرعباس

خارجی

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 کارون سیر  
88206180 روشا پرواز  
88643262 خاطره جهان  
44450307 ایران نما  
88993337 گردشگری مفید  
88929225 کانون گشت  
8003 51 88 فرهان گشت 
77230940 سلوک گشت 

آفریقای جنوبی

سازمان آگهی ها
88553639

فـقـط
5 هزار تومان

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

بلیت هواپیما و قطار

نیازمندی های  مشاغل  ایران

سازمان آگهی ها
88553639

ضمیمه دوشنبه 8تیر 1394
شمــاره 260

تورهاي ترکیبی
تابستان 94

پرواز
قطری امارات 

سنگاپور بالی

پوکت سنگاپور

مالدیو سریالنکا

پوکت سامویی

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

لوناالنژ

شهرک امید مجتمع تجاری امیدپالک33
shominehcafe 77076096   :تلفن

کافه شومینه

 ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب مرکز
 خرید آفتاب تلفن: 88610570

شهرک غرب فالمک شمالی
تلفن:88580804-5 

تهیه غذای تک نام

آفتاب شاندیز

خیابان ولیعصر چهار راه پارک وی
تلفن: 22667761

شاطر عباس

ستارخان خسروی شمالی خیابان سازمان آب
تلفن: 44282412

سنتی سایمان

سلف سرویس 133
پیروزی بین خیابان دوم و سوم نیروی هوایی

تلفن : 77465657

خیابان میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی نبش 
کوچه دل آویز تلفن:88707742

سنتی سیمرغ

دلیوری صبحانه در تهران
تلفن:22601889

نیمرو

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

کریستال

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

مجموعه رستوران های شهر آفتاب

میدان ولیعصر بلوار کشاورز روبروی هتل اسپیناس 
تلفن:88958184

شاندرمن

جردن خیابان مهیار پالک 5
تلفن: 22036655

چیل

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

ماهاراجه )هندی( 

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

 سهروردی شمالی خیابان آپادانا خیابان نیلوفر
پالک 54 تلفن: 88737599

گاندی جنوبی مرکز خرید گاندی
تلفن:88882973

پیتزا کاکتوس

اُ...اینو!

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالک 90
تلفن:22228766

برگر  زغالی

خیابان شریعتی روبروی پارک کوروش 
پالک999 تلفن:22853290

در ب در پیتزا

شمال میدان هفت حوض خیابان خاموشی
تلفن: 77894141

مرکن

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

میزگرد

خیابان  مطهری خیابان مهرداد پالک 12
تلفن:88848022

پارادیزو

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

لوکا

شهرک غرب مجمع ارکیه ایرانیان واحد29
تلفن: 22094802

ویولت

برج میالد 
تلفن 88620337

ویونا

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

کالژ

ضلع شمال شرقی میدان المپیک
تلفن: 44749316

غذای سالم ماهنوش

نیازمندی های  مشاغل  ایران
دوشنبه 8تیر 1394 ضمیمه 
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تجربه خوردن چلوکباب براي 
همه ما،  از خاطره هاي دلچس��ب 
روزگار کودکي است؛ خاطره هایي 
از انتظار کش��یدن ب��راي آماده 
ش��دن غذا در رس��توران. گاهي 
آن قدر گرس��نه مي ش��دیم که 
ب��راي خوردن ن��ان و پی��از هم 
درنگ نمي کردیم و این مي ش��د 
پیش غذاي نوستالژیک کودکي ما.

اما باید باور کنیم که چلوکباب،  
اصلي ترین غذاي رس��توران هاي 
ارائه کننده غذاي ایراني شناخته 
مي ش��ود و اگر کم��ي منصفانه 
ن��گاه کنی��م رس��توران »نوید« 
مي تواند در میان س��ه رستوران 
با کیفیت ترین  برتري باش��د که 
چلوکباب های ش��هر ته��ران را 

عرضه مي کنند.

مجسمه های منحصر به فرد
قدم در رستوران که مي گذارید، 
بسته به این که قراري خانوادگي 
باش��ید،  مالقاتي کاري  داش��ته 
را ترتی��ب داده باش��ید یا اینکه 
بخواهید فضای��ي خاطره انگیز را 
تجربه کنید،  یکي از س��ه سالن 
رستوران نوید را انتخاب  خواهید 
کرد که در سه طبقه مجزا ساخته 
شده اس��ت. این رستوران ساالد 
ب��ار و اردور ندارد و هر چیزي که 
براي پیش غذا بخواهید سفارش 
دهید باید از میان پیش غذاهاي 
ایراني مثل ساالد، ماست،  ترشي،  
زیتون پرورده و ... باش��د. انتخاب 
این رستوران  معماري کالسیک 
در کنار اس��تفاده از مجسمه هاي 
مدرني که به گفته مدیر رستوران 

نوی��د نمون��ه آن در هیچ کجاي 
شهر تهران دیده نمی شود، نشان 
مي دهد که این رس��توران جایي 
اس��ت براي انتخاب آن هایي که 
بیشتر کالسیک پسندند. در این 
رس��توران البته رنگ و لعاب هاي 
متفاوت  رستوران هاي  آن چناني 
دیگ��ر ش��هر را نخواهی��د دید، 
ام��ا باید قب��ول کرد ک��ه تالش 
مدیران این رستوران در کیفیت 
غذاي ارائه ش��ده است. رستوران 
نوید در س��ال 135۶ در خیابان 
خرمشهر فعلي شروع به کار کرد. 
از همان روزهاي نخست،  استفاده 
از گوش��ت خال��ص گوس��فندي 
در تهی��ه کباب،  موج��ب اقبال 
این رس��توران در میان مشتریان 
خود ش��د. در آن روزها البته این 
نقطه از مرکز شهر،  پاتوقي براي 
آن هایي ب��ود که مي خواس��تند 
رس��توراني ایراني را تجربه کنند. 
آن رستوران هم اکنون چند متر 
جلوتر از رستوران نوید تبدیل به 
تاالر پذیرایي این رستوران شده 

است. 

کباب برگ، پیشنهاد اصلي 
سرآشپز 

خ��ب وقت��ي ق��رار نیس��ت 

نوشیدنی خوشامدگویی را مثل 
اروپایي داش��ته  رس��توران هاي 
باش��ي و یا ب��ا گ��وش دادن به 
نوای پیانو خود را سرگرم کني، 
طبیعي اس��ت که دلخوشي آدم 
در رس��توران مي ش��ود کیفیت 
غذا و البته که نوید مش��تریانش 
را هرگز مایوس نکرده اس��ت. به 
گفته مدیر رستوران و سرآشپزي 
ک��ه در یک رس��توران صنعتي 
مدرن،  کار خود را پیش مي برد،  
مشهورترین غذاي این رستوران 
کباب ب��رگ نوید اس��ت که به 
ادعاي ای��ن دو نمونه دیگري را 

در این س��طح کیفي در ش��هر 
تهران ن��دارد. کباب ه��اي نوید 
بسیار حجیم و بزرگ هستند و 
بر اس��اس آن چه ک��ه ما در این 
رستوران دیدیم، هر پرس غذاي 
چلوکباب ب��راي دو نف��ر کافي 
اس��ت. البته باال ب��ودن کیفیت 
کباب برگ این رس��توران مانع 
از این نیست که درباره کوبیده، 
جوج��ه کباب و کباب فیله نوید 
چی��زي نگویی��م ک��ه مي تواند 
خاط��ره خ��وش دوران کودکي 
را ب��راي همه ما  بی��دار کند. اما 
درباره ج��اي پارک اگر بخواهیم 

منصفانه بنویس��یم،  واقعیت این 
اس��ت که تالش طاقت فرسایي 
را آغ��از مي کنی��د ت��ا در جوار 
خیابان خرمشهر موفق به پارک 
خودروي خود شوید که البته در 
نهایت به هم��ان پارک در چند 
خیاب��ان جلوتر اکتف��ا خواهید 
کرد. به هر حال نوید رستوراني 
است براي کساني که مي خواهند 
غذاي اصیل ایرانی را در کیفیت 
باال میل کنند و البته اتفاق هاي 
فوق الع��اده حاش��یه اي دیگري 
در کار نیس��ت. همان نوستالژي 

کودکي و دیگر هیچ. 

گزارشی از رستوران نوید

انتخاب اول کالسیک  پسندها
اطالعات

تکمیلی رستوران  
نوید

نام رستوران:

نوید
Navid

نوع رستوران: 

 ایرانی
آدرس: 

خیابان سهروردی، 
خیابان 

خرمشهر)آپادانا(، 
پالک 43 و 45

تلفن: 

 88303078
 ساعت کار:

 11:30-15:30 
19-23 

سطح قیمت:

متوسط
پارکینگ: به سختی
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         ارسـال یـک روز کـاری                             سـفارش تلفنی: 88553011

45,000 از کسب وکار محلی تاکسب وکار جهانی )مشاورجیبی ( 
35,000 الگو بودن در رهبری سازمان )مشاورجیبی ( 
35,000 راه انداختن یک کسب وکار جدید )مشاورجیبی ( 
35,000 راهکارهای کلیدی برای اجرایی کردن استراتژی )مشاورجیبی ( 
45,000 روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا )مشاورجیبی ( 
40,000 معیارهای استخدام واخراج )مشاورجیبی ( 
45,000 اداره کردن فشارعصبی )مشاورجیبی ( 
45,000 تبدیل شدن به یک مدیرجدید )مشاورجیبی ( 
45,000 رهبری کارکنان )مشاورجیبی ( 
45,000 مدیریت پروژها )مشاورجیبی ( 
35,000 مربیگری افراد )مشاورجیبی ( 
35,000 واسپاری کارها )مشاورجیبی ( 
50,000 کاربرد نظریه بازیها در مدیریت /آفات نزدیک بینی در بازار یابی )دو کتاب در یک کتاب ( 
50,000 چگونه کارکنان را به کار ترغیب کنیم /آموزش شیوه یادگیری به مدیران و کارشناسان باهوش 
50,000 جدال ثمر بخش تیم های مدیریتی /رویکردهای اخالقی در کسب وکار موفق 
50,000 انضباط تیم ها /آیا می خوهید مشتریان خود را برای همیشه حفظ کنید 
نحوه اداره کردن جلسات /نحوه نوشتن یک طرح کسب وکار عالی )دو کتاب در یک کتاب ( 50,000
50,000 یک کشور یک شرکت نیست /مهارتهای یک مدیر کارآمد )دو کتاب در یک کتاب ( 
55,000 ارتباط رودررو 
60,000 پیروزی در مذاکره  
90,000 چگونه نقاط قوت خود را شکوفا کنید  
80,000 انگیزش  
45,000 چگونه با کارمندان بد قلق رفتار کنیم  
45,000 چگونه مدیرتان را اداره کنید 
60,000 صادرات گام به گام  
95,000 داستان وال مارت  
75,000 تجربه استارباکس 
80,000 شگردهای دل درتسخیر بازار  

چرا شرکتهای خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند 
100,000 ؟راهکارهای جدید و عملی برای تغییر و نجات شرکتها  
120,000 هنر نوآوری) درسهایی از خالقیت در ساخت محصوالت جهانی (- 
 200000 90,000 مدیریت موفق به سبک چینی  )ساخت چین (   

مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان
 مدیریت سرمایه هاي انساني )نگاهي عملیاتي در بنگاههاي  250000

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

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

 1,380,000 230سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان 
 280,000 مبانی خالقیت در تبلیغات  
 120,000 سلطان خیابان مدیسون) دیوید اگیلوی و خلق تبلیغات مدرن( 
75,000 تبلیغات چریکی 
30,000 هنرمندانه بقاپید  
70,000 اعتراف های یک تبلیغات چی   
 120,000 1001راهکار تبلیغاتی  
85,000 افسونگری - هنر نفوذ در ذهن  
65,000 صد راز ساده ی موفقیت در کسب و کار 
 100,000 تبلیغات و فرهنگ - چاپ سوم 
 75,000 تبلیغات شگفت انگیز ) ده نمونه برتر بازاریابی و ساخت برند در گردشگری( 
90,000 ترامپ - 101 راه موفقیت در کسب و کار - چاپ دوم 

فکر بزرگ - چگونه می توان رویاهای تجاری را تحقق بخشید. 
90,000 فروشندگان خاموش -  چاپ سوم  
55,000 درنگ نکن انجامش بده  
75,000 برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی  
90,000 چرا تبلیغات محیطي؟ - چاپ دوم 
20,000 یک روش براي خلق هزاران ایده 
75,000 تاکتیکها و تکنیکهاي تبلیغات - چاپ  سوم 
120,000 سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومي - چاپ سوم 
50,000 تبلیغات به بیان ساده - چاپ سوم 
80,000 تبلیغاتی که ما می شناسیم به آخر خط رسیده است - چاپ دوم 
170,000 ادبیات تبلیغ - چاپ چهارم 
75,000 تبلیغات خالق - چاپ چهارم 
55,000 مصاحبه با بزرگان تبلیغات - چاپ دوم 
420,000 تبلیغات تجاری اصول وشیوه های عمل  
90,000 رازهای تبلیغات 
100,000 روانشناسی تبلیغات تجاری  
55,000 استراتژیهای تبلیغات اثر بخش  
50,000 تاثیر تبلیغات بازرگانی برکودکان  
100,000 کمیپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا )مولف دکتر محمود دهقان طزرجانی ( -  
65,000 چگونه از مشتریانتان مراقبت کنید  
55,000 بیست وپنج عادتی که منجر به فروش بیشتر می شوند 
65,000 اسرار فروشندگی موفق  
100,000 تئوریهای فروش موفق  
80,000 چگونه بیشترازرقبایتان بفروشید 
مدیریت راهبردی نام تجاری  100,000

120,000 کیمیاي فروش - چاپ چهارم 
125,000  گنجینه فروش-چاپ دوم 
75,000 اعتماد 
35,000 چه کسي فروش مرا ربود؟ چاپ دوم 
75,000 مبانی تحقیقات بازاریابی 

140,000 چکش بصری 
65,000 راهنمای انتخاب یک نام موفق 
1,200,000  طراحی هویت برند )رحلی - گالسهـ   رنگی ( 
90,000 بازسازی جایگاه برند  
115,000 برند رهبری در سازمان 
75,000 لغزش برند  
90,000 فرهنگ واژگان برند  
160,000 مدیریت برندهای صنعتی 
150,000 شکست های نامهای تجاری - چاپ دوم  
180,000  مدیریت استراتژیک برند-چاپ دوم 
65,000  زاگ - چاپ دوم 
140,000 جایگاه سازي ،نبردي در ذهن - چاپ دوم 
180,000 سالطین نامهاي تجاري - چاپ سوم 
65,000 40,000بیست و دو قانون تغییر ناپذیر برند - چاپ دوم  قلب عشق 

55,000 خودخواهی سالم 
60,000 من تا ما 
22,000 مراقبه واقعي 
28,000 جهش 
28,000 زندگي آنسوي باور 
65,000 رویاهایي از پدرم 
32,000 یي چینگ طریقت)ظهر عشق( 
14,000 نظریات متفکران جهان در مورد زندگي)معمولي( 
16,000 کتاب کوچک ،پرسشهاي بزرگ 
22,000 مردک کشور من کجاست 
30,000 بسکتبال در گذر زمان  

240,000 برنامه بازاریابی  در یک روز 
340,000 بازاریابی گردشگری 
100,000 بازار راه رشد شما 
بازاریابی اجتماعی  170,000
110,000 بازاریابی شفاهی 
90,000 استراتژی قیمت گذاری 
85,000 هیجان و منطق در رفتار مصرف کننده  
100,000 نسخه سوم بازاریابی - چاپ دوم  
190,000 مدیریت ارتباط با مشتریان - چاپ دوم 
180,000 برنامه بازاریابی 
75,000 بی نظمی در بازاریابی   

75,000 ایمیل مارکتینگ  
120,000 جعبه ابزار بازاریابی - چاپ دوم 
45,000 هنر جنگ - چاپ دوم  
170,000 بازاریابي چریکي - چاپ  سوم  
60,000 بیست و دو قانون ابدي بازاریابي - چاپ دوم 
75,000 نخبگان در بازاریابي - چاپ دوم 
مارکتینگ به بیان ساده - چاپ سوم  30,000
300,000 رفتار مصرف کننده  
200,000  MBAدریک کتاب
98,000  MBA به زبان ساده( 
200,000 مدیریت استراتژیک اصول وشیوه های عمل  
220,000 بازار یابی از صفر تاصد  
250,000 بازاریابی شرکتی B2B اصول وشیوه های عمل  
320,000 اصول ومبانی مدیریت بازاریابی ،نویسنده کاتلر-لین کلر  
90,000 پایان عصربازاریابی سنتی )درسهایی از مدیر بازاریابی کوکاکوال( 
50,000 چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم 
100,000 تحقیق پیشرفته باگروه کانون 

معرفی
کتاب

فروش

تبلیغات

بازاریابی

برند

مدیریت

متفرقه

75,000 مدیریت خویشتن- چاپ دوم 
50,000 از رویا تا واقعیت - چاپ سوم 
90,000 پنهان پیدا 
40,000 درسهایی برای بهبود عملکرد سازمان  
95,000 صد قانون نانوشته مدیریت  
95,000 مهارتهای حیاتی مدیریت  

درباره کتاب :
موضوع: برند – لغات تخصصی حوزه برند و بازاریابی

پدیدآورنده: رضا مهدوی – محمد قاضی زاده
ناشر: گردون سپهر

محل نشر: تهران – تهران

 معرفي مختصر کتاب:
 وجود یک زبان مش��ترک در ه��ر حوزه ای، یک ضرورت 
است. یکی از مواردی که کمتر به آن پرداخته شده است، 
حوزه برند و برندسازی است. از آنجا که این علم در کشور 
ما نوپاس��ت و هنوز راه زیادی تا بومی س��ازی این علم در 
کش��ورمان داریم، تالش کردیم تا با گ��رداوری واژه نامه 
برند، زبان مش��ترکی بین صاحبان صنایع و کسب و کار و 
مدیران برند و بازاریابی بوجود بیاوریم. راه حل این مشکل 
را در گردآوری و ایجاد یک واژه نامه برند دیدیم که بتوان 

از آن ب��ه عنوان زبان مش��ترک بین مش��اوران و مدیران 
اس��تفاده کرد. با مطالعه این کتاب شما با کلیه اصالحات 
کاربردی حوزه برند آش��نا شده و می توانید ارتباط بهتر و 
موثرتری را در حوزه برند و بازاریابی برقرار کنید. صاحبان 
کس��ب و کار با مطالع��ه این کتاب ب��ا اصطالحات حوزه 
برند آش��نا می ش��وند و می توانند صحبت های مشاوران 
و مدی��ران برن��د و بازاریابی ش��ان را رمز گش��ایی کنند. 
متخصصان حوزه برند نیز با مطالعه این کتاب به یک زبان 
مشترک می رسند و همه، تعریفی مشترک از اصطالحات 
این حوزه خواهند داشت. گرداوری و ترجمه این کتاب در 
طول دو س��ال انجام شد و تالش کردیم تا بهترین معادل 
های فارس��ی را انتخاب و توضیحات کاملی را ارائه کنیم. 
منبع اصلی این کتاب، واژنامه ش��رکت اینتربرند است اما 
توضیح��ات برخی از واژه ها برای درک بهتر، بس��ط داده 

شده است .
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کی��ا اپتیم��ا در کالس س��دان های متوس��ط ج��زو 
خودروهای محبوب و پرطرفدار به ش��مار می رود، ظاهر 
زیبایی دارد و از کابینی ش��یک و تجهیزاتی پیش��رفته  
بهره می برد و ش��اید به همین دلیل است که کیا اپتیما 
هیبریدی مدل ۲015 نیز روانه بازار شده و میزان مصرف 
سوخت را بسیار پایین آورده است. متاسفانه این خودرو 
تاکنون به بازار جهانی عرضه نش��ده و فقط در مناطقی 
خاص در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. میزان مصرف 
سوخت کیا اپتیما هیبریدی بسته به تیپ آن، بین ۷.۲0 
تا ۷.40 لیتر در هر 100کیلومتر برآورد ش��ده است که 
در مقایس��ه با مصرف س��وخت رقبا بس��یار کمتر است. 
اگر به دنبال س��دان متوط هیبری��دی می گردید، تویوتا 
کمری هیبریدی کم مصرف اس��ت، ظاهر خوبی دارد و 
از هندلینگی عالی برخوردار است. فورد فیوژن هیبریدی 
نیز خوش قیافه اس��ت، تجهیزات بسیار پیشرفته ای دارد 
و مصرف س��وخت آن به ۶.5۲ لیتر در هر 100 کیلومتر 
می رس��د. در نهایت هم باید از هون��دا آکورد هیبریدی 
مدل ۲015 نام برد که کمترین میزان مصرف س��وخت 
را دارد و مص��رف آن ب��ه 5.8۲ لیتر در هر 100کیلومتر 
می رس��د. البته مدنظر قرار دادن این رقبا کار عاقالنه ای 
اس��ت، ولی بهتر اس��ت بدانید کیا اپتیما هیبریدی مدل 
۲015، همچن��ان یک رقیب سرس��خت در این کالس 

باقی می ماند.
 

طراحی بدنه و امکانات رفاهی
کیا اپتیما هیبریدی مدل ۲015 یک س��دان متوسط 
اس��ت ک��ه در دو تیپ به ب��ازار عرضه می ش��ود: تیپ 
پای��ه و تی��پ  EX. تجهی��زات تیپ پای��ه عبارتند از: 
رینگ های 1۶ اینچی، چراغ مه شکن، گرمکن آینه های 
جانبی، دسترس��ی و استارت بدون کلید، کروز کنترل، 
کنترل آب و ه��وای اتوماتیک دو نقطه ای، کول باکس، 
صندلی برقی رانن��ده با قابلیت تنظی��م ارتفاع، فرمان 
تلس��کوپی با قابلیت خم شدن به باال و پایین، سیستم 
صوتی مجهز به س��ی دی خوان و شش بلندگو، اتصال 
سیس��تم صوتی و تلفن هم��راه از طریق بلوتوث، رادیو 
پکی��ج چنانچ��ه   .iPod/USB درگاه  و   ماه��واره ای 

Hybrid Convenience را خری��داری کنی��د، این 
 LED تجهیزات در اختیارتان قرار می گیرند: چراغ های
رانندگی در روز، شیش��ه جلو و شیشه های پنجره های 
جل��و به صورت چند الیه )برای اینکه کابین س��اکت تر 
باشد( ، صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در هشت 
 Uvo حالت، دوربین دید عقب و سیستم کنترل صوتی
که مختص خودروهای س��اخت کمپانی کیا است. تیپ 
EX به صورت اس��تاندارد به همه تجهیزات فوق مجهز 
اس��ت و این موارد را نیز به آنه��ا می افزاید: رینگ های 
 ،LED 1۷ اینچی، چراغ های زنون، چراغ های مه شکن
آینه ه��ای جانبی تاش��و، ترم��ز الکتریک��ی، GPS )به 
همراه نمایشگر لمسی 8 اینچی( ، آینه الکتروکرومیک، 
دریچه تهویه مطبوع ب��رای صندلی های عقب، روکش 
چرمی، صندلی برقی ش��اگرد با قابلیت تنظیم در چهار 
حالت، گرمکن غربیلک فرم��ان، گرمکن و مجاری هوا 
ب��رای صندلی های جل��و، گرمک��ن صندلی های عقب، 
 Infinity حافظه تنظیم��ات راننده، سیس��تم صوتی

به همراه هش��ت بلندگو و رادی��و  HD.چنانچه پکیج 
Technology را خری��داری کنی��د ای��ن تجهی��زات 
در اختیارت��ان قرار می گیرد: س��قف پانوراما، سیس��تم 
هش��دار نقاط کور، سیس��تم هش��دار برخورد از عقب 
و سنس��ورهای پ��ارک عقب. ب��رای تی��پ EX پکیج 
White Interior نیز قابل خریداری اس��ت ولی باید 
قبال پکیج Technology را خریداری کرده باش��ید. 
پکیج White Interior روکش چرمی س��فید رنگ 
به همراه تزیینات و دوخت هایی به رنگ مش��کی را در 

اختیار خریداران قرار می دهد. 

 قدرت و عملکرد موتور
تامین نیروی پیش��ران کیا اپتیما هیبریدی بر عهده 
یک موتور چهار س��یلندر 4.۲ لیتری و بنزینی گذاشته 
شده است که در کنار یک موتور الکتریکی و گیربکس 
ش��ش سرعته اتوماتیک قرار می گیرد. این دو موتور در 
کن��ار هم قادرند 199 اس��ب بخار نی��رو و حدود 430 
نیوتن متر گش��تاور تولید کنند. میزان مصرف سوخت 
تیپ پایه در س��یکل ترکیبی ۷.۲0 لیت��ر )۷.۶0 لیتر 
در ش��هر و ۶.84 لیتر( و میزان مصرف س��وخت تیپ 
EX در س��یکل ترکیب��ی ۷.40 لیت��ر )۷.8۲ لیت��ر در 
ش��هر و ۷.0۲ لیتر در بزرگراه( برآورد ش��ده است. در 
تس��ت سرعت، کیا اپتیما هیبریدی توانست ظرف 8.۷ 
ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت 
دس��ت پیدا کند که اندکی بیش��تر از میانگین صفر تا 

100خودروهای این کالس محسوب می شود. 

ایمنی
کیا اپتیما هیبریدی مدل ۲015 به صورت اس��تاندارد 
از ای��ن تجهیزات ایمنی بهره می برد: ترمز ضدقفل برای 
هر چهار چرخ، کنترل کش��ش، کنترل پایداری، کیسه 
هوای جانبی، کیس��ه هوای پرده ای، دوربین دید عقب، 
سنس��ور پارک عقب، هش��دار ترافیک عقب و سیستم 
هشدار نقاط کور. سیس��تم Uvo نیز شامل درخواست 
امداد جاده ای و هش��دار برخورد اتوماتیک می ش��ود. در 
تست ترمز، کیا اپتیما هیبریدی تیپ EX توانست پس 
از پیمودن 39.3۲ متر متوقف ش��ود که از میانگین 100 
تا صفر خودروهای این کالس اندکی بیشتر اما همچنان 
قابل قبول است. موسسه ایمنی بزرگراه ها در زمینه عدم 
آس��یب دیدگی از جلو و مقاوم��ت طرفین به این خودرو 

پنج ستاره اختصاص داده است. 

طراحی داخلی و امکانات خاص
کابین داخلی کیا اپتیما هیبریدی مدل ۲015 بسیار 
شیک و تاثیرگذار اس��ت. طراحی داخلی بسیار مدرن و 
امروزی اس��ت و در ساخت آن از مواد با کیفیت استفاده 
شده است. تیپ EX از تجهیزات اضافی و روکش چرمی 
نیز بهره می برد. به جرأت می توان گفت اگر به دنبال یک 
سدان هیبریدی لوکس می گردید، کیا اپتیما هیبریدی 
گزینه بسیار خوبی است. این سدان از کابینی جادار بهره 
می برد، صندلی ها راحت هستند و در جلو و عقب فضای 

پای مناسبی در اختیار سرنشینان قرار می دهند. 
ناگفته نماند که فضای س��ر ب��رای صندلی های عقب 

به خاطر س��قف خمیده و کوپه مانند، اندکی کم اس��ت، 
البت��ه در صورتی که خودرو از س��قف پانوراما بهره ببرد 
فضای س��ر افزایش پیدا می کند. گنجایش فضای بار به 
0.31 متر مکعب می رسد که از گنجایش فضای بار کیا 
اپتیمای غیر هیبریدی کمتر است و علت آن هم چیزی 
نیس��ت جز اینک��ه باتری هیبرید فضای��ی را به خودش 

اختصاص می دهد. 

تجربه رانندگی
کیا اپتیما هیبریدی مدل ۲015 روی سطوح مختلف 
از سواری نرمی برخوردار است و کابین آن در سرعت های 
باال آرام و متین باقی می ماند. فرمان نیز بسیار نرم و کار 
کردن با آن بس��یار راحت و آسان است. در مجموع باید 
گفت رانندگی با این س��دان متوس��ط بسیار لذت بخش 
است و هندلینگ عالی به نظر می رسد. باید گفت بیشتر 
رانند ه ها از عملکرد کیا اپتیما هیبریدی رضایت خواهند 
داش��ت. راننده به ندرت متوج��ه تغییر موتور بنزینی به 
موتور الکتریکی خواهد ش��د و نیرو و گشتاور الزم برای 
انجام مانورهای مختلف در اختیارش قرار خواهد گرفت. 
تنها ایرادی که هنگام حرکت در جاده به چشم می خورد 
واکنش عجیب و غریب سیستم ترمز است. بین فشردن 
پدال ترمز و درگیر شدن لنت ها وقفه ای کوچک اما قابل 
تامل وجود دارد ول��ی بدون تردید نیروی متوقف کننده 
الزم را تولی��د می کند. البته مدتی طول خواهد کش��ید 
ت��ا راننده ب��ا این ویژگ��ی ترمز عادت کن��د و از نیروی 

متوقف کننده آن بهترین استفاده را ببرد. 

بررسی کیا اپتیما هیبریدی مدل 2015

شد
ی با
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یکی از موضوعات بس��یار مهم در بحث آیین دادرسی 
کیفری اخذ تامین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت 
زیادی دارد و نبود دقت و تناس��ب در اخذ تامین کیفری 
همواره مقام قضایی را با مش��کالتی روبه رو می کند. این 
موضوع پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی 

مطرح می شود. 
قرار بازداش��ت موقت قرار تامین است که براساس آن 
متهم در تمام یا در بخش��ی از دوران تحقیقات مقدماتی 
یا دادرس��ی باید زندانی ش��ود. این قرار شدید ترین نوع 

قرار های تامین کیفری است. 
از آنجا که قرار بازداش��ت موقت با اصل برائت و آزادی 
رفت و آمد افراد مغایر اس��ت و نتایج زیان بار آن غیر قابل 
جبران است، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن 
تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج 
کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرس��ان نتوانند 
ب��ه اراده و دلخواه خود افراد را بازداش��ت کنند. برخالف 
س��ایر تامین های کیفری که در اختیار قاضی اس��ت تا با 
احراز تناسب و براساس تشخیص خود قراری صادر کند، 
موارد قرار بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی 
قانونگذار مشخص می شود و دادرس مجاز نیست در غیر 
موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند. 
با این س��رآغاز کوتاه درباره اخذ تامی��ن کیفری در این 
نوشتار س��عی می کنیم درباره یکی از مهم ترین تامین ها 
که درعین حال ش��دیدترین آنها نیز محس��وب می شود 

یعنی »قرار بازداشت موقت« بحث کنیم.

تعریف و کلیات قرار بازداشت:
شدیدترین نوع تامین که قاضی می تواند متهم را به 

تحمل آن مجبور کند، قرار بازداشت موقت است. دکتر 
آخوندی در تعریف بازداشت موقت می گوید: »منظور 
از بازداشت موقت در توقیف نگاه داشتن متهم در تمام 
یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان 
دارد تا خاتمه دادرس��ی و صدور حکم نهایی و شروع 
به اجرای آن ادامه یابد.« پروفس��ور گارو معتقد است: 
»بازداشت احتیاطی عبارت است از اینکه مقصر را در 
تمام مدت اس��تنطاق مقدماتی یا یک قسمت از آن؛ 
در زن��دان حبس نمایند. همچنین ممکن اس��ت این 

بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.«

قرار بازداشـت موقـت از دیـدگاه تطبیقی و 
بین المللی: 

از دیدگاه حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی برخی 
ازضوابط��ی که هم اکن��ون مورد توج��ه قانونگذاران و 
دست اندرکاران سیاست جنایی در کشور های مختلف 
در مس��یر تدوین مق��ررات ناظر به بازداش��ت موقت 

متهمان است، می توان به شرح زیر نام برد: 
ال��ف( اص��ل ب��ر آزادی مته��م اس��ت و در نتیجه 
بازداش��ت او باید امری استثنایی تلقی شد و به جز در 
م��وارد ضرورت تحقیق یا به عنوان اقدام تامین باید از 

بازداشت اجتناب گردد. 
ب( متهم و نیز خویشان و دوستان او باید حق داشته 
 habeas( باشند، براساس آنچه در حقوق انگلیس به
corpus( موسوم اس��ت، رسیدگی نسبت به قانونی 

بودن بازداشت را از یک دادگاه صالح تقاضا کنند. 
ج( تصمی��م قضایی مبنی بر بازداش��ت متهم باید 

بالفاصل��ه و کتبا به او ابالغ و نس��خه ای از آن تحویل 
متهم شود، حق شکایت متهم نیز باید در این تصمیم 
قید گ��ردد و دادگاه��ی بی طرف برای رس��یدگی به 

این گونه شکایات وجود داشته باشد. 
د( حق متهم به تقاضای »فک قرار بازداشت« بدون 
در نظر گرفت��ن محدودیت زمانی یا در فواصل معین 

باید تسهیل شود. 
ه( در ص��ورت محکومیت متهم به مجازات س��الب 
آزادی، م��دت بازداش��ت موق��ت مته��م از کل مدت 

محکومیت وی کسر شود. 

مزایا و معایب قرار بازداشت موقت: 
الف( مزایای قرار بازداشت موقت: 

1- بدون تردید مطمئن ترین وسیله در اختیار قضات 
اس��ت. برای آنکه متهم درطول تحقیقات مقدماتی و 
حتی ادامه آن در تحقیقات نهایی و سرانجام در مرحله 
قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی 
کردن خود در رسیدگی به جرم اختالل ایجاد کند یا 
اجرای حکم کیفری را با تاخیر یا عدم موفقیت مواجه 

نماید از این قرار استفاده می شود. 
۲- ق��رار بازداش��ت اقدامی موث��ر در جلوگیری از 
ارت��کاب مجدد ج��رم به خصوص از س��وی مجرمان 

حرفه ای است. 
3- قرار بازداش��ت وس��یله ای ضروری اس��ت برای 
جلوگی��ری از اینک��ه متهم ب��ا آزادی و فراغت، آثار و 
دالیل جرم را ضمن تبانی با ش��هود قضیه یا شرکا یا 

معاونان جرم محو و نابود کند. 

4- قرار بازداش��ت تامینی اس��ت برای حفظ جان 
متهم در قبال انتق��ام خصوصی خانواده مجنی علیه، 

به خصوص در جرایم هولناک و نفرت انگیز. 
5-  تامینی است که وضعیت اقتصادی افراد تاثیری 
در آن ندارد؛ چرا که در سایر قرارها این احتمال وجود 
دارد افراد متمک��ن بتوانند به س��رعت کفیل، وثیقه، 

وجه الضمان یا وجه الکفاله معرفی کنند. 
ب( معایب قرار بازداشت موقت: 

1- یکی از معایب این قرار مغایر و مخالف بودن آن 
با اصل برائت است، چرا که متهم پیش از اثبات جرم 

و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود. 
۲- این قرار س��بب س��لب آزادی متهم می ش��ود و 
س��لب آزادی وی ممکن است لطمات جبران ناپذیری 
را از لحاظ شغلی، خانوادگی، اجتماعی و... به وی وارد 

نماید. 
3- پر ش��دن زندان از متهمان تحت قرار بازداشت 
سبب افزایش هزینه های دولت می شود که در نتیجه 

به جامعه ضرر می رساند. 
4- یک��ی از مهم ترین معای��ب این قرار که در عمل 
نمود بیشتری پیدا می کند این است که متهمانی که با 
قرار بازداشت بازپرس یا دادیار حبس می شوند، قضات 
محاک��م در محک��وم کردن چنی��ن متهمانی معموال 

تردید به خود راه نمی دهند. 
در قانون آیین دادرس��ی کیفری س��ابق درخصوص 
بازداشت موقت 5 ماده اختصاص یافته بود که عبارت 
 از م��اده 38، بند 5 ماده 1۲9، م��اده 130 مکرر، بند

4 ماده 1۷1 و تبصره ذیل ماده 134 قانون مزبور است. 

قرار بازداشت موقت )قسمت اول(
مسعود لعلی سراب

ضمیمه دوشنبه 8تیر 1394
شمــاره260
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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.

دوشنبه 8تیر 1394

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
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اهـواز–  خبرنگار فرصت امروز- مراس��م 
تکریم و معارفه مس��ؤل امور بانوان این اداره کل 

در س��الن غدیر برگزار شد.محمد تقی زاده مدیر 
کل آموزش و پرورش استان در این مراسم ضمن 

تشکر از زحمات خانم محمد خانی، گفت: بخشی 
از رش��د و تحول جامعه و خانواده بر عهده زنان 

است.وی تأکید کرد که اسالم زن را بسیار محترم 
و با ارزش می داند و اگررفتار اولیا و بزرگان دین 
را مرور کنیم به این نتیجه می رسیم که زن رکن 
اصلی خانواده و قوام آن اس��ت . از این رو تقویت 

بخش امور بانوان یکی از اهداف ماس��ت.در این 
مراسم، خانم نظر پور به عنوان کارشناس مسؤل 
امور بانوان این اداره کل معرفی شد و از زحمات 

خانم محمد خانی تقدیر به عمل آمد.     

ایالم– خبرنگار فرصت امروز- اداره کل راه وشهرسازي 
اس��تان ایالم در بین دس��تگاه هاي اجرایي استان موفق به 
کس��ب مقام نخست ارزیابي عملکرد در سال 1393 گردید. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهرس��ازي اس��تان 
ایالم مدیر کل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري 
ایالم ضمن اعالم کس��ب مقام اول اداره کل راه وشهرسازي 

استان در ارزیابي عملکرد دستگاههاي دولتي استان و معرفي 
این دستگاه به جشنواره ش��هید رجایي از تالش و زحمات 
کارکنان تقدیر کرد. مدیرکل راه وشهرسازي استان ایالم در 

این خصوص گفت: اداره کل راه وشهرس��ازي اس��تان ایالم 
مدیری��ت159 پروژه مهم و تاثیرگذار درس��طح اس��تان در 
دست اجرا دارد و عالوه بر این مهم همکاران این مجموعه در 

سرماي زمستان و گرماي تابستان مشغول خدمات راهداري 
و ایمن س��ازي جاده ها هس��تند و با تمام توان در راستاي 
رشد و تعالي نظام مقدس جمهوري اسالم قدم بر مي دارند

امـروز-  فرصـت  خبرنـگار  رشـت– 
مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
گیالن: باید به توس��عه کس��ب و کار و تجارت 
واحده��اي صنعت��ي کمک کنیم .ب��ه گزارش 
روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان گیالن، طهم��ورث الهوتي اش��کوري 
با اعالم اینکه درس��ال 94 س��ه هدف عمده را 
دردس��تورکار داریم، گفت: بن��ا داریم کیفیت 
خدمات خود را دربخش زیرس��اختها افزایش 
دهیم تا واحدها ازخدمات بهتر بهره مند شوند. 
وي پیگیري کارها و رفع مش��کالت کوچک و 

برطرف کردن موانع به صورت موردي و کلي و 
درمواقعي کمک به حل مشکل ضمانت بانکي 
ب��راي برخي واحد ه��ا را ازدیگ��ر برنامه هایي 
دانس��ت که قرار اس��ت درس��ال جدید به آن 
پرداخته شود. مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان گیالن در ادامه بیان داش��ت : 
عمده ترین مش��کلي که در حوزه شهرک هاي 
صنعتي اس��تان ب��ا آن مواجه ایم س��اماندهي 

زیس��ت محیطي واحدهاي صنعتي است. وی 
در ادامه بیان داش��ت: براي ساماندهي زیست 
محیط��ي واحده��اي صنعت��ي در س��الي که 
گذش��ت در پنج نقطه صنعتي عملیات اجراي 
تصفیه خانه فاضالب را آغاز کردیم که دو نقطه 
صنعت��ی آن یعنی ناحی��ه صنعتي کوچیچال 
فومن و شهرک صنعتی نقره ده آستانه اشرفیه 
در حال س��اخت می باشد. الهوتی اشکوری در 

ادامه افزود: زمانبندي اجراي این دو پروژه 18 
ماه پیشبیني ش��ده اما امید است که در زمان 
کوتاه تري به اتمام برس��د و شاهد بهره برداري 
از آن باش��یم. اعتب��ار این طرح ه��م از محل 
اعتبارات استاني، اعتبارات ملي و منابع داخلي 
تامین شده است. رئیس هیئت مدیره شرکت 
شهرک های صنعتی استان گیالن در خصوص 
بدهي هاي معوق برخي از واحدهاي صنعتي که 

قادر به پرداخت آن نیس��تند بیان داشت: این 
مشکلي است که همیش��ه برخي از واحدهاي 
صنعتي ب��ا آن روبه رو بوده ان��د. معموال وقتي 
معوق��ات بانکي افزایش پیدا مي کند حتي اگر 
بانک ها مهلت بیشتري جهت پرداخت بدهند 
مبلغي را به عنوان سود بانکي به مبالغي که باید 
واحدهاي تولی��دي پرداخت کنند مي افزایند. 
این مهل��ت دادن کمکي به حل مش��کل این 
واحدها نمي کند. به اعتقاد من کمک به توسعه 
کس��ب و کار این واحده��اي صنعتي مي تواند 

راهگشاتر باشد. 

قزویـن– خبرنـگار فرصـت امـروز- 
کیومرث فدائی فر، مدیر منطقه سه شهرداری 
قزوین گفت: سامانه 13۷ منطقه سه شهرداری 
قزوی��ن در فصل بهار 94 به ۲۷۶ پیام مردمی 
پاسخ داده اس��ت. کیومرث فدائی فر افزود: در 
م��دت زمان یاد ش��ده ۶4 پیام از طریق تلفن 
و حضوری به این منطقه اعالم ش��ده اس��ت. 

وی گفت: در این مدت منطقه سه شهرداری 
قزوین در ناحیه مینودر به 104 پیام، در ناحیه 
مهدیه به 1۷1 پیام و در ناحیه اندیشه به یک 
پیام پاسخ داده است.وی بیان کرد: همچنین 
در مدت زمان یاد ش��ده 39پیام درخواس��تی 
در ناحیه مینودر اجرایی ش��ده است.فدائی فر 
اضافه کرد: همچنین در مدت زمان یاد ش��ده 

110پیام درخواستی توس��ط واحد اجرائیات 
ای��ن منطق��ه اجرایی ش��ده اس��ت.این مقام 
مسئول تصریح کرد: در این مدت نیز 84 پیام 
درخواستی در ناحیه مهدیه اجرایی شده است.  
فدائی فر گفت: بیش��ترین تم��اس مردمی با 
سامانه 13۷ درباره روکش آسفالت، لکه گیری، 
ترمیم ترانش��ه، پیاده روس��ازی، س��دمعبر و 

تخلفات ساختمانی بوده است.این مقام مسئول 
بیان کرد: پیام های موجود در سامانه 13۷این 
منطقه ۲0 پیام می باشد که در دست بررسی 
است.این مقام مسئول از شهروندان درخواست 
کرد تا در زمان تماس با سامانه 13۷نسبت به 
اعالم آدرس دقیق، مشکالت و مسائل موجود 
دقت الزم را داش��ته باش��ند و برای رفع آنها 
تعجیل نکنند تا ش��هرداری بتواند با پیمودن 
مراحل قانون��ی و تهیه لوازم و تجهیزات مورد 

نیاز مش��کالت و موراد درخواستی را بر طرف 
کند.

انتصاب مسئول امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان

کسب مقام اول ارزیابي عملکرد دستگاه هاي دولتي استان ایالم توسط اداره کل راه و شهرسازي استان ایالم

مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان گیالن

کیفیت خدمات خود را دربخش زیرساخت ها افزایش دهیم

فدائی فر، مدیر منطقه 3 شهرداری قزوین:
منطقه 3شهرداری قزوین به 276 پیام مردمی در بهار 94 پاسخ داد

اصفهان – خبرنگار فرصت امروز- رییس 
ات��اق بازرگانی اصفهان با بی��ان اینکه در حال 
حاض��ر بیش از 40 درصد اعض��ای اتاق را افراد 
زیر 40 سال تش��کیل می دهند، افزود: در این 
راس��تا قرار بر این شده اس��ت که 30 درصد از 
اعضای تمام کمیس��یون ه��ا را جوانان و بانوان 
تشکیل دهند.، »سید عبدالوهاب سهل آبادی« 
رییس اتاق اصفهان در نخستین نشست خبری 
هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی اصفهان در س��الن 
اجتماعات ات��اق اصفهان که ب��ا حضور هفتاد 

خبرنگار،عکاس و نمایندگان رسانه های گروهی 
برگزار ش��د؛ با بیان اینکه خبرنگاران می توانند 
مش��اوران مناس��بی برای اتاق بازرگانی باشند، 
اظهار کرد: اتاق برای همه است و همه باید برای 
نجات اقتصاد کشور که مهم ترین مشکل امروز 
جامعه محسوب می شود، کمک کنیم.وی توجه 
به تشکل های استان و هماهنگ کردن آنها را از 
برنامه های مهم اتاق بازرگانی اصفهان ذکر کرد 
و افزود: نباید انتظار کار اجرایی از اتاق داش��ته 
باش��یم، اتاق در همه جا نظر مشورتی داشته و 
بای��د به جای فاصله ها س��عی کنیم نزدیک تر 

ش��ویم تا بتوانیم به انتظارات مردم جامه عمل 
بپوشانیم.سهل آبادی پیرامون تشکیل معاونت 
گردش��گری در اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: اصفهان یکی از ظرفیت های 
مهم در گردش��گری به شمار می رود و اتاق نیز 
ای��ن موضوع را با جدیت دنب��ال می کند و در 
همین راستا تشکیل معاونت گردشگری را همراه 
با کمیسیون گردشگری در دستور کار قرار داده  
ایم. وی پیرامون مش��کالت صنای��ع معدنی و 
معادن استان خاطرنشان کرد: معادن استان با 
مشکالتی همچون آب، برق و راه  مواجه هستند 

و برطرف کردن این مشکالت از عهده بهره بردار 
بر نمی آید.سهل آبادی افزود: ماشین آالت به روز 
در معادن بسیار گران قیمت هستند و سرمایه 
اولیه در این صنعت بس��یار هزینه بر است، باید 
اعتراف کرد که بهره ب��رداران از معادن تحمل 
این همه مشکالت را ندارند و متاسفانه در سال 
گذشته بسیاری از معادن استان رو به تعطیلی 
رفتند.رییس ات��اق اصفهان با اش��اره به اینکه 
همکاری ش��هرداری و اتاق اصفه��ان می تواند 
به پویایی اقتصاد این شهر کمک کند، تصریح 
کرد: متاسفانه تا پیش از انتخاب شهردار جدید، 

ارتب��اط خوبی بین ش��هرداری و اتاق بازرگانی 
اصفهان وجود نداشت. وی تاکید کرد: مطمئنا 
برای تقویت اقتصاد اصفه��ان این دو نهاد باید 
در کن��ار هم قرار گیرند زیرا اصفهان با تعدادی 
از ش��هرهای مهم جهان خواهرخوانده اس��ت و 
همکاری شهرداری و اتاق اصفهان می تواند به 
بهره برداری از قراردادهای اصفهان با شهرهای 

خواهرخوانده کمک کند. 

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امـروز - 
مدیرعام��ل مجتم��ع گاز پ��ارس جنوبي در 
چهارمین همایش امور بازرسي شرکت ملي گاز 
ایران با اشاره به کاهش زمان تعمیرات اساسي 
مجتمع در س��ال 93، از تحق��ق یک میلیارد 

دالر درآمد بیشتر نس��بت به زمان مشابه در 
س��ال قبل خبر داد.  به گزارش روابط عمومي 
ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبي، مس��عود 
حس��ني با اعالم این خبر گفت: یک میلیارد 
دالر درآمدي که در پي کاهش زمان تعمیرات 

اساسي در سال 93 براي کشور به دست آمده 
است، معادل هشت روز تولید مجتمع مي باشد. 
وي در ادامه افزود: مجتمع گاز پارس جنوبي با 
تالش شبانه روزي کارکنانش، همواره در حال 
افزایش تولید است و هم اکنون 53 درصد گاز 

کش��ور را تولید مي نماید. حس��ني با اشاره به 
استراتژي مجتمع در چشم انداز 1404 اظهار 
داش��ت: بیانیه  چشم انداز مجتمع »سرآمد در 
عملیات و رقابت پذیر در تراز جهاني« اس��ت 
و بر این اس��اس، اس��تراتژي هاي کل سازمان 

تدوین شده است و کارکنان ما در حال تالش 
براي تحقق این استراتژي ها هستند.

رییس اتاق اصفهان:

30 درصد از اعضای تمام کمیسیون های اتاق را جوانان و بانوان تشکیل می دهند

مهندس حسني در چهارمین همایش امور بازرسي شرکت ملي گاز:

با کاهش تعمیرات اساسي 93، یک میلیارد دالر درآمد بیشتر براي کشور تحقق یافته است

گـرگان– خبرنـگار فرصت امروز- محمد حیدری ن��ژاد با اعالم افزایش ح��دود 10درصدی جمعیت تحت 
پوش��ش تامین اجتماعی در گلس��تان در طول دو سال گذشته گفت: بیش از۲4۲ هزار و 915  نفر گلستانی بیمه 
شده اصلی تامین اجتماعی هستند که با افراد تبعی جمعیت تحت پوشش به ۷۲9 هزار و ۲94  نفر می رسد.وی 
یادآور شد: از جمعیت بیمه شده اصلی حدود 1۶۲ هزار و 3۷۶  نفر بیمه شده اجباری،15 هزار و 494   نفر بیمه 
حرف و مش��اغل آزاد،14 هزار و 548   بیمه بافندگان، 19 هزار و 931 نفر بیمه رانندگان و 1۲ هزار و 49۶ نفر 
بیمه کارگران س��اختمانی هس��تند که همه این تعداد نسبت به سال گذشته حدود4 درصد  افزایش داشته است.

وی از افزایش۲9 درصدی بازرس��ی از کارگاه های س��طح استان در س��ال 93 نیز خبر داد و گفت: تعداد بازرسی 
از کارگاه های اس��تان حتی بیش از برنامه ابالغی بوده و در همان س��ال  بیش از4 هزار و ۶98 کارگاه جدید در 
گلس��تان شناسایی شد.حیدری نژاد بیشترین تعداد کارگاه های جدید شناسایی شده را  به ترتیب در حوزه های 

یک گرگان با بیش از ۶48 واحد، مینودشت ۶35  واحد و کالله 483 واحد دانست.

 افزایش10درصدی جمعیت تحت پوشش  
تامین اجتماعی در گلستان 

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز-  رئیس ش��ورای اسالمی شهر ارومیه گفت:  شهرداری ارومیه در مقوله زیباسازی 
شهر ارومیه فراتراز سال های گذشته گام برداشته است . به گزارش روابط عمومی شهرداری ارومیه، پرویز جلیلی در مراسم 
پیشواز ماه مبارک رمضان در پارک قائم با تبریک حلول ماه مبارک رمضان با بیان اینکه یکی ازوظایف شهرداری ارومیه 
ارائه خدمات عادالنه به شهروندان درتمام مناطق شهری است،  اظهار کرد: اکنون شهرداری ارومیه با تالش های شبانه 
روزی سعی درتوزیع خدمات متوازن در 5 منطقه شهری دارد  تا شهروندان در هر نقطه از شهر به تمامی امکانات دسترسی 
داشته باشند. وی تعامل شهروندان با شهرداری ارومیه درسال همدلی و هم زبانی دولت و ملت را بسیار مهم دانست وگفت:  
در سایه وحدت و همدلی بسیاری از مشکالت رفع و شاهد عمران و آبادانی شهر خواهیم بود.   رئیس شورای اسالمی شهر 
ارومیه با بیان اینکه به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان  چندین پروژه زیبا سازی به ارزش ریالی 100 میلیارد ریال 
افتتاح می شود، بیان کرد:  این پروژه ها شامل افتتاح آبنمای ریتمیک پارک قائم، نصب پرچم، نصب ست های ورزشی و 

وسایل بازی استاندارد  در بوستان ها و نصب اسب های دونده در تقاطع غیر همسطح  شهید بهشتی است.

 رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه مطرح کرد
 عملیاتی شدن توزیع متوازن امکانات شهری در سراسرشهر ارومیه
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66744661 ایران پیامک 
22196104 مگا لوکس 
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 
مهرکار       42692
88373765 اتوسهیل  
مفتاح رهنورد     88870665
22895990 گالري امیر عباس 

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

66425656 عظیم خودرو 
88170402 ساره خودرو 
22895990 گالري امیر عباس  
88146618 اتوگالري محمد  

66425656 عظیم خودرو 
88170402 ساره خودرو 
88081717 نمایندگي 1421 
24578000 آلفا موتور 

66425656 عظیم خودرو 
88373765 اتوسهیل 
اتومبیل سروش        22204811
 88470235 دهکده نیز    
88437482 اتوگالری امیر 

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

66425656 عظیم خودرو 
73059 آریا خودرو 
یاس خودرو مطمئن        66124460

88618017 شرکت هخامنش 
22924629 پیروز سروش خودرو 

خودرو

بنز

کیا

بی ام و

ایران خودرو 

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

مازراتی

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

سانگ یانگ

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

پورشه

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

رنو

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

مزدا

آلفا رومئو

جیلی

سایپا

66425656 عظیم خودرو 
66124460 یاس خودرو مطمئن 
88980912 سپند خودرو آریا  

لیفان

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

لکسوس

77616868 هدف گستر 

دوربین دیجیتال

نرم افزار

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

آموزش

88787824 ای موبایل 
66347041 راگو 
88894187 دیاکو 
88028696 سیستم ارا   
66723515 چرمن  

موبایل، تبلت
و لوازم جانبی

22884091 پانی تک 
66741582 شبکه خلیج 
09197245285 امدادرایانه 
88943100 شبکه ایرانیان 
88732153 آرمین 
88463719  D-LINK
33994579 مترونت 
88929260 مبتکر موج سوم 
88104616 موج گویای پارس 
66760007 نت رایان 

شبکه و خدمات

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

تجهیزات  کامپیوتر

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

77616868 هدف گستر 

پرینتر و خدمات جانبی

ماشین های اداری

77136069 پارس گارد 
88764282 انفورماتیک ایران زمین 

دوربین مدار بسته

22532282 چاپ آزالیا 
88585041 دلگاه هنر 
44633241-2 منیر 
88330934 میشار 
66342453 آدین چرم 
66805245 آزاده 
88803924 کاربر هنرمعاصر 
88911690 خانه عمران 
84360 بادکنک فانتزی 
88844603 دیدار 
66954889 تاش رنگ 
66407626 سیب نقره ای 
88362510 میرتک 
66942591 ماتریس 
88677487 ونک 
66942591 میرتک 
88362510 دیدگاه سیما 

تبلیغات

چاپ و تبلیغات

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

چاپ نایلون
و نایلکس

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

چاپ فلکس و بنر

77385161 صبا 
66922736 توانا 
66575070 حجم سبز 
88718370 الوند 
88063377 کیمیا 

پرینت و فتوکپی

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

مشاور تبلیغاتی

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

حکاکی و برش لیزری

جای تبلیغ شما

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

عکاسی و 
فیلمسازی تبلیغاتی

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

تابلو تبلیغاتی

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

مهر و پالک

مالی

44617789 حسابرسی آریان فراز 
88209817-8 موسسه هوشیار ممیز 
22277657 امین آزمون 
88785765 ایران مشهود 
 88901496 موسسه حسابرسی دل آرام 
88109418 موسسه آبتین روش آریا 
88829761 موسسه بیداران 
88734707-8 موسسه کوشش 
88804941 ارکان سیستم 
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88647844 آریا بصیر اندیشه 
88487714 موسسه سیمرغ 
77210228 آزمون تراز ارقام 
88361511 فریوران  
44241422 آبان روش  
22137707 رایمند و همکاران 
77507548 حساب گستر پویا  
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88934350 راهبرد پیام  
88804941 ارکان سیستم  
88806876 تالش ارقام  
88549893 رازدار  
88779878 مؤسسه نیک روشان 
22912917 رمزپویا  
44221149 سنجیده روش آریا  
88829761 شرکت بیداران  
88107265 واینا نیک تدبیر 
88890120 مؤسسه فردا پدید 
88785765 مؤسسه ایران مشهود 
44264812 سیاق نوین جهان 
88243735 ویرا سیستم 
88174005 آریو ارقام 
88028717 مستقل اندیشان پارس 
22374958 معتمد ارکان 
88690830 حامیان کاردیده پارس 

حسابداری- حسابرسی

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

بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

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

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

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

مشاوره و بازرگانی 
صنعتی

حمل و نقل بین الملل

ترخیص کاال

88541910 مهندسین نافع امین 

تهیه
طرح های توجیهی

خانه

88206006 امالک راگا 
22222111 امالک رابینسون 
44034401 امالک امپراطور 
44050703 امالک آرش 
88174703 امالک هرم 
22605152 امالک کارا 
77888367 امالک یاس کبود 
88710092 امالک آلفا  
22809005 امالک بزرگ سران 
22060055 امالک خانواده 
55369584 امالک صفا 
25993 امالک دا 
44436929 امالک آفتاب 
44408863 امالک سوره 
09126485282 امالک کسری 
22414000 امالک رویال 
44481844 خانه گستر یزد 

امالک

44462477 شرکت ایده برتر 
22515561 شرکت مسیر سبز 
88332311 شرکت سبز دوست 
22376234 شرکت بوم سازگان 
66965474 خانه دکور 
44704471 آبشار-برکه فخرپور 
88006639 فضای سبز کنیتا 
22754188 آرمان شهر 
66849643 رکت ونوس 
44409950 چکاد بام 

88502829 گلدن ایت 
88703737 دلتا صنعت سرو 

مشاورین پاسارگاد  66042349
09361055874 خانه رویایی 
44096483 شرکت آریا فراز 
77926598 ساران سازه رادین 
09123011109 طراحان امرتات 
09121540409 شرکت افرا 
44629625 آراه بنیان دیانا 
22465952 آذین سازه 
22563951 مهندسین مشاور دش 
77248036 دفتر سپهر 
55547905 آترین بنا آریا 
09121328254 شرکت عرفان 

بازسازی

لوازم منزل

فضای سبز

فـقـط
5 هزار تومان

فـقـط
5 هزار تومان

فـقـط
5 هزار تومان

جای تبلیغ شما

فـقـط
5 هزار تومان

88909100 گروه تجاری اطلس 
33312202 کاسپین سیستم تهران 
66400000 های لپ 
66453559 رامسا 
88804224 راینا 

لپ تاپ و تعمیرات
و  لوازم جانبی

دیجیتال

ضمیمه دوشنبه 8تیر 1394
شمــاره 260

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

طراحی سایت



15 www.forsatnet.ir نمای  امروز

جای تبلیغ شما

نیازمندی های  مشاغل  ایران

فـقـط
5 هزار تومان

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 که در هر بخش، و با توجه به موضوع، ابتدا 
مطلب و محتوای آموزنده کار ش��ده و س��پس آگهی های مربوط؛ که تحت عنوان ضمینه 

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

88069296 ایمن امتداد 

77535586 شرکت تیماس 

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

کاغذ دیواری آیدی  44078736
88512575 سوپربرند 
77150251 خانه آرمانی 
44262860 ایده پویان)غرب( 
22131697 ایده پویان)شمال( 
22839446 شرکت خانه ایده آل 
22205299  ganzo italian group
88533687 دکوراسیون برتر 
88533687 تزئینات داخلی برتر 
44154525 شرکت آریو 
77090395 شرکت آتریم 
22799434 یکتا خزر ایرانیان 
44054013 تزئینات میالن 
33773802 تزئینات بارسین 
77691848 به سامان 
88361686 طراحان دکور 
88170301 دکوراسیون آرتمیس 
22898803 شرکت کسری 
فرانگر         22374677

88460348 گروه پارسا 
88533580 آرتا 
44297279 کفپوش فردوس 
22839446 خانه ایده آل 
88279190 شرکت تک بلوط 
77738417 هدیش عمارت بنا 
22806734 حجم دکور 
88761351 پادمت 
26114326 لینوم فلکس 
77263040 نگین پارکت 
88539500 پارس دکور 
76337534 چوبین پارکت 

77926598 ساران سازه رادین 
88539500 پارس دکور 
26422533 کناف تهران 
22989702 نیک سازان 
44485376 سقف همیار 
33032400 شرکت رضایی 
66069221 پرشین دکور 
66373522 نماگستران پیشرو 
44262640 صبا 
77635751 نوین سقف تهران 
33351632 نوین کاران 
66605216 پارسی سقف 

88684740 تکنوین 
44297657 پارسیس 
55708132 چشم انداز غرب 
77244714 شرکت چالدران 
66343812 فرابین 
88544002 طرح سوم 
44655954 پیشرو صنعت نوین 
22316850 آریا صنعت پارس 
77113323 پنجره سازان نوین 
66531223 upvc جام جم 
88991635 پلی پن 
33884802 کیمیا صنعت 
44299617 وین سازه 
22889450 بهینه سازان پایتخت 
88778562 گروه صنعتی عبیدی 
77887385 نما گستر پارسا 
77683592 گروه افق پارسیان 
77352278 نما نوین 
66383943 پنجره سازان البرز 

44389483 هیربد 
77631150 شرکت سکنا طرح 
22870631 ویانا 
44746575 نما گلشن 
77697686 شیمی سازه سعد 
55366223 ساحل بام 
44152940 جلوه گاه ساخت رویا 
66639301 راپل کاران خلیج فارس 
66619112 شرکت جانبازان 
44412727 شرکت ارتفاع کاران هیرو 
22380437 گروه شایان 
09125904846 نما سازه برتر 
22244205  finn wood فنالند 

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

پیش ساخته

درب  و پنجره حفاظت

88703328 پایا پالست ایرانیان 
09196535978 نمای کامپوزیت 
22888293 سکودکورانت 
44402491 الماس ایرانیان 
88256294 بهنما 
88746464 شرکت پانل 
33956018 پرمیوم باند 
4465604 آلومین سازه اطلس 
66126731 تابش تجارت 
44440456 بازرگانی طلوع 
88548191 نانو بوند 
88697070  can bond
88769386 پاتریس 
77941820 تیام گستر 
88563774 پیشرو 
77966573 جلوه سازان 
77131251 فراز 
88654815 امپراطور شرق 

پیش ساخته

نماسازی

تزیینات داخلی
کاغذ دیواری

تزیینات داخلی
 با سازه های چوب

تولید در و پارکت
و کفپوش

دیوارپوش
و سقف کاذب

ایمنی راه

طراحی و اجرای سونا

88194210  arena wood
66065741 آریان 
88906551 پارتیشن سیستم 
66630759 آپادانا فضاپوش 
88786807 شرکت کارا 
55776945 پدیده 
88483648 فروشگاه ندا 
66218730 توسکا 
66723481 دکوراسیون فاطمی 
44752175 فضا سازان 
55754698 آلوم تک 
66817710 تهران پارتیشن 

پارتیشن

22446092 گروه هنر معماری 
09125376370 معماری ایران زمین 
22374677 فرانگر 
22785902 شرکت پارسه هرم 
26701318 راحت و زیبا روز 
77344076 پدیدگان پارسا 
22293643 گروه پل دشت 
88606410 طوفان دیزان 
44278083 شرکت داتیک 
77955626 دکوراسیون زمین 
22903442 طراحان نسل نو 
88580157 دکوراسیون کلون 
88691249 دکوراسیون رامسین 
88582734 دکوراسیون متین 
77724710 دکوراسیون تیروژ 
26760652 طراحان اصیل 
66791193 دکوراسیون ژیهات 
22880955 کلبه کهن 
22766978 دکوراسیون آکام 
22446092 گروه هنر معماری 
22864804 دکوراسیون مارون 
22668771 دکوراسیون دارکوب 
22321636 دکوراسیون 60×60 
66848803 شرکت هورد 
66846156 ایتوک آریان 
22144070 گروه ساتر سازه 
88647618 ارجان سازه 
22729836 نماشیشه پرشین 
22694252 گروه پارسه شرق 
77999020 پوش دیزاین 
76264026 نیکوسازان فرم 
66754425 شبکه پردیس 
22888239 مهندسین بوطیقا 
22740769 شرکت فالت 
66421926 گروه طراحان آمود 
22875636 رمینو دکوراسیون 
44810212 شرکت تیماس 
46084234 خنیا نوین هور 
77535586 دلتا فرافرم 
44846537 خانه گستر یزد 
88190469 ایده سازان زینو 
44961629 دفتر طرح کاوک 
22292616 سازه پایدار 
88170240 سازه های آسایش 
77641322 طرح واره پویا 
09124303350 دکوراسیون فاخته 
22337123 دکوراسیون آرمینه 
22253575 گروه مربع 
22114914 آرتا 
77167243 طراحان 2 فرم 
09121952741 ایستا سازه 

دکوراسیون و معماری

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

آوای عدالت
مشاوره حضوری رایگان، حقوقی 

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

22051786 شرکت آرجی ایی 

نورپردازی داخلی
 و خارجی

فـقـط
5 هزار تومان

شمیم عدالت کیمیا  44634785
912237760 داد خواهان اعتدال آریا  
 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیاران 
87132 یاسا 
88562596 موسسه پیشرو 
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر 88813177

حقوقی

مشاوره حقوقی 
)خانواده(

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

22894388 فرشتگان عدالت مهر 
44634785 شمیم عدالت کیمیا  
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
66414848 چتر دانش  
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر 88813177

26204714 آفتاب عدالت امین 
88750206 رضوان 
44234611 عدالت گستر فرمانیه 
77514176 قانون گستر 

مشاوره حقوقی 
)کیفری(

مشاوره حقوقی)امالک(

جای تبلیغ شما

66761496 طنین عدالت 
موسسه مدافعان کوشای امین  88317245
صبا    66028601
 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 

مشاوره حقوقی 
)گوناگون(

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

ثبت شرکت ها

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

رتبه بندی شرکت ها

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

ثبت عالئم تجاری

88722849 آریو مارین 
88890628 تهران مارین 

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

اخذ جواز صنایع

 حمل و نقل
بین الملل

حمل و نقل

شدن را با ما تجربه کنید
ثبت تاسیس و تغییرات 

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

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

غیر تجاری
09306385969

88175646 - 76-80

3.3*6.4
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(

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

توزیع اوراق تبلیغاتی

دوشنبه 8تیر 1394 ضمیمه 
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22012422 آرمین 
88800620 اریان 
88610240 البرز 
22224189 آلوس 
89301000 سرمایه 

صرافی
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