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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...
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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

آبشار نام نیک
روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال غرب 
ش��اهرود واقع شده است. اين روس��تا از توابع دهستان 
رضوان محس��وب می شود. پوشش منطقه اكثراً جنگلی 
اس��ت. جانورانی چون خرس، ش��غال، گ��رگ، خفاش 
جنگلی، گربه وحشی و پلنگ در منطقه يافت می شود.

برای دستيابی به منطقه نام نيک از شاهرود به سوی 
ميام��ی  حركت ك��رده و پس از ح��دود 65 كيلومتر به 
ميامی  می رس��يد. از ميامی  جاده ای آس��فالته به سمت 
ش��مال منش��عب می ش��ود كه به سمت حس��ين آباد 
كالپوش می رود. می توان از سواری های ابتدای اين سه 
راهی برای دستيابی به منطقه بهره برد. مسير پر پيچ و 
خم و در برخی نقاط پر شيب 56 كيلومتری را پيموده 
تا به چشمه نيک )چشمه نی( برسيد. مسير را به سمت 
ش��مال حدود 15 كيلومتر پيموده ت��ا به يک دو راهی 
مشخص رسيده، مس��ير غربی را انتخاب كرده و حدود 
3 كيلومتر قبل از حسين آباد جاده ای آسفالته به سمت 
جنوب غرب منش��عب می گردد. مس��ير را در اين جاده 
فرعی ادامه دهيد تا با طی حدود 9 كيلومتر به روستای 
نام نيک برسيد. اين روستا در حاشيه جنگل واقع شده 
است و يکی از مناطق ديدنی دهستان رضوان به شمار 

می رود.
برای دسترس��ی به اين آبش��ار، مس��ير را به س��مت 
جنوب غرب روس��تا در جاده ای خاك��ی ادامه دهيد تا 

ب��ه پارک كودک و غار آبی برس��يد. آب روس��تا از اين 
غار تامين می ش��ود كه حدود ي��ک كيلومتر با نام نيک 
فاصله دارد. از مس��ير دره ادامه داده و پس از رودخانه 
و دره نخس��تين پاكوب سمت راست را ادامه بدهيد كه 
ابت��دا حدود 10 تا 15 متر اوج گرفته و س��پس دوباره 
س��رازير می ش��ود. پس از طی حدود 2 كيلومتر در اين 
پاكوب )حدود نيم س��اعت( به آبش��ارهای طبقاتی نام 
نيک می رسيد. اين آبشار دارای چندين طبقه است كه 
امکان بازديد از آخرين قسمت آبشار با ارتفاع حدود 15 
متر برای همگان ميس��ر می باشد. ساير طبقات فوقانی 
آبش��ار ارتفاعی در حدود 10 تا 15 متر دارند. حاش��يه 
آبش��ار را درختان و درختچه های جنگلی پوش��انده اند. 
منظ��ره ای زيب��ا و بديع كه ه��ر بيننده ای را مس��حور 
خوي��ش می كند. بهترين فصل بازديد اواخر فروردين تا 

اواسط خرداد و اوايل پاييز است.

دره خوش آب رود
دره خ��وش آب رود در 23 كيلومتری روس��تای ده 
نم��ک ق��رار دارد. اين دره به م��وازات دره قاليباف و با 
فاصل��ه چه��ار كيلومت��ری از آن يک��ی از ديدنی ترين 
تنگه های استان است. در س��اختارهای منطقه، سازند 
كرج مربوط به دوران ائوس��ن كه ش��امل ماس��ه سنگ 
توف��ی، توف، اليه های مارن، گچ و ش��يل اس��ت، ديده 
می ش��ود. همچني��ن در قس��مت های تحتانی س��ازند 

می توان سيلت اس��تون، كنگلومرای سياه و قرمز را نيز 
مشاهده كرد كه مربوط به اليگوسن است. تنوع گياهی 
منطقه نس��بتاً زياد اس��ت و می توان به گياهانی چون 
كنگر، انواع گرامينه، خارش��تر، زرش��ک، گون، درمنه 
كوهی، ارس، زالزالک، نعنای كوهی، باريجه، گل مريم، 
چوبک، اس��پند، خش��خاش كوهی، گز، نی، و اسپرس 
خاردار اش��اره كرد. جانورانی مانند كل، بز، قوچ، ميش، 
روباه، گرگ، ش��غال، پلنگ، شاهين، كبک، تيهو، باز و 

كبک دری در منطقه ديده می شود. 
برای دسترس��ی به ابت��دای دره در جاده س��منان-
گرمس��ار، پ��س از پ��ارک جنگل��ی ده نم��ک، ج��اده 
آس��فالته ای از جاده اصلی به س��مت ش��مال منشعب 
می گردد كه در ابتدای آن تابلوی »ايستگاه محيط بانی 
چهار طاق« قابل مش��اهده اس��ت. اين جاده آسفالته را 
ادامه داده تا در نزديکی مرغداری، جاده به وس��يله يک 
راه خاك��ی كوچک ب��ه جاده خاكی باال دس��ت متصل 
می گردد. وارد اين جاده خاكی ش��ده و مس��ير را ادامه 
دهيد تا به روس��تای سرآسياب برس��يد. فاصله ابتدای 
جاده تا روستای سرآسياب 10كيلومتر است. در سمت 
راس��ت روستای سرآسياب، جاده ای خاكی به طول 13 
كيلومتر وجود دارد كه دارای ش��يب نس��بتاً تند و پيچ 
و خم های بسيار اس��ت و به روستای قاليباف می رسد. 
4 كيلومتر قبل از روس��تا و در نزديکی تابلوی قاليباف 
دره مشخصی در سمت راست )شرق( جاده وجود دارد. 

مسير پاكوب را كه در حاشيه رودخانه است حدود يک 
ساعت ادامه دهيد تا به ابتدای دره ديگری برسيد. دره 
در ابتدا با صخره های كوتاه و تيپ خاكی ديده می شود 
ولی  اندک ان��دک تغيير چه��ره داده و ديواره های بلند 
ج��ای آن را می گي��رد. بافت النه كبوت��ری درون تنگه 
بسيار زيباست. در اين دره می توان كلکسيونی از تنوع 
گياهی را مش��اهده كرد. توده های درختان زرش��ک و 
ارس در طول دره به چش��م می خورد. اين دره به علت 
دور از دسترس بودن و به واسطه جاده  تقريباً نامناسب 
و ناآش��نايی طيف طبيعت گرد، كمتر مورد تخريب قرار 

گرفته است.
در مس��ير دره چندي��ن ب��ار باي��د از رودخانه عبور 
ك��رد. ح��دود 2 س��اعت زمان الزم اس��ت ت��ا اين دره 
مسحوركننده در دل منطقه ای كويری را پيمود. صدای 
آبشار، آش��ناترين صدايی است كه به گوش می رسد و 
انتهای دره آبش��اری به ارتفاع حدود20 متر قرار دارد. 
ش��ايد بتوان آبش��ار نبی )خ��وش آب رود( را زيباترين 
آبش��ار اس��تان ناميد كه برای بازديد از آن، می بايست 
پيمايش دره طوالنی خوش آب رود را به انجام رس��اند. 
توجه داش��ته باش��يد كه در هنگام بارندگ��ی به علت 

جريانات شديد آب و وقوع سيالب وارد دره نشويد.

تنگه داستان و آبشار داستان
تنگه داس��تان در دامنه جنوبی ش��اهکوه و در دامنه 

مسيرهای طبيعت گردی سمنان
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ش��مالی كوه چالويی واقع ش��ده اس��ت. اين تنگه كه 
پيماي��ش كامل آن نيازمند ابزار و دانش س��نگ نوردی 
است در 10 كيلومتری غرب مجن و در 45 كيلومتری 
شمال غرب شاهرود قرار دارد. آب جريان يافته در اين 
تنگه از دامنه های ش��اهکوه و چالويی نشات می گيرد. 
منطقه از س��ازندهای اليکا و شمشک متعلق به ترياس 
و كرتاسه و دوره سنوزوئيک شامل كنگلومرا، توف های 
كرج، آهک های زيارت، ماس��ه س��نگ، س��يلت استون 
و اليه های ذغال تش��کيل شده اس��ت. پوشش گياهی 
منطقه شامل ارس، زرشک، آويشن، كتيرا، سبزی های 
خوراكی كوهی و باغات سيب  و زردآلو است. از جانوران 
مهم منطقه می توان به قوچ اوريال، آهو، خرس، خوک، 

كبک، كبک دری، قرقاول، و بلدرچين اشاره كرد. 
برای دسترسی به تنگه داستان، از شاهرود به سمت 
آزادش��هر حركت ك��رده و پ��س از 2 كيلومتر جاده ای 
آس��فالته به س��مت ش��مال منش��عب می گردد كه به 
س��مت مجن و ش��اهکوه می رود. در اين جاده مسير را 
ادام��ه دهيد. پس از طی حدود 25 كيلومتر به دوراهی 
می رسيد كه از س��مت غرب جاده ای آسفالته به مجن 
می رس��د. اين ج��اده را حدود 10 كيلومت��ر پيموده و 
از كنار م��زارع منطقه عبور می كنيد تا به ش��هر مجن 
برسيد. با عبور از روی پل، روبروی شما جاده ای خاكی 
وجود دارد كه به س��مت باالی تپه می رود و س��پس با 
شيب ماليمی  پايين آمده و در حاشيه رودخانه و مزارع 

مجن امتداد می يابد. 
مس��ير را ح��دود 7 كيلومتر ادام��ه داده تا به ابتدای 
ورودی منطقه س��د برس��يد. )اگر كارگران مشغول كار 
نباشند به شما اجازه ورود می دهند، در غير اين صورت 
باي��د معرفی نامه از ش��ركت آب و فاض��الب يا ميراث 
فرهنگی تهيه كنيد و تحويل نگهبان دهيد.( اين جاده 
خاكی به طول 3 كيلومتر ديگر با پيچ و خم های بسيار 

ادامه می يابد تا در نزديکی تنگه به پايان می رسد.
در روبه روی ش��ما دره ای عظيم و با عرض بسيار كم 
قرار گرفته اس��ت. از طريق مس��ير پاكوب می توانيد در 
عرض 5 دقيقه به آبش��ار داس��تان برس��يد. در گذشته 
پله ای آهنی وجود داش��ته كه به باالی آبش��ار می رفته 
اس��ت اما اكنون اين پله از ديواره جدا شده و دسترسی 
به باال به س��ختی امکان پذير اس��ت. طول اين تنگه 2 
كيلومتر و عرض آن 5 متر است و 4 آبشار بلند در اين 
تنگه وجود دارد. اين آبش��ارها از 5 ت��ا 10 متر ارتفاع 
دارد. ارتفاع آبش��ار اصلی كه در ابتدای تنگه قرار دارد 
12 متر ب��وده كه در ميان دو س��نگ عظيم الجثه قرار 
دارد و اي��ن تص��ور را در بيننده به وج��ود می آورد كه 

سنگ ها در حال فرو افتادن هستند.
همچنين می توان از انتهای دره نيز بازديد كرد. برای 
اين منظور بايد به سمت جنوب تنگه )دست چپ( پس 
از اتمام ديواره يالی ماليم كه پاكوبی بر روی آن وجود 

دارد  حركت كنيد. 
ح��دود 15 دقيقه طول می كش��د تا ب��ه ابتدای يال 
برسيد. مس��ير يال و پاكوب آن را ادامه دهيد كه ابتدا 
به يک سنگ می رس��يد كه پنداری در خاک فرو رفته 
است اما قسمت جنوبی آن 10 متر ارتفاع دارد مسير را 
ادام��ه داده تا بعد از طی حدود 2/5 كيلومتر به انتهای 

دره داستان برسيد.

 می توان مس��ير دره را كه به س��مت شرق )راست( 
م��ی رود تا ح��دود نيم س��اعت ادامه داد ت��ا به باالی 
يک آبش��ار رس��يد كه عبور از آن نيازمند ابزار و دانش 

سنگ نوردی و آبشارنوردی است. 
می توان مس��ير رفت را فرود آم��ده و به ابتدای تنگه 

بازگشت.

دره تاریک
»دره تاري��ک« در ش��مال تنگ��ه داس��تان و جنوب 
رش��ته كوه ش��اهکوه قرار دارد. فاصله آن تا مجن 12 
كيلومتر است. س��ازندهای دوره های ترياس و كرتاسه 
شامل توف های كرج، ماسه س��نگ، آهک های زيارت، 
كنگلومرا، سيلت اس��تون و اليه های ذغال در آن ديده 
می ش��ود. اكثر منطقه پوش��يده از گياهانی چون ارس، 
زرش��ک، شير خش��ت، اس��پرس بوته ای، درمنه، انواع 
گون، خرگوش��ک و س��بزی های كوهی چون شنگ و 
پونه اس��ت. از جانوران مهم منطقه نيز می توان كبک، 
تيهو، كبوتر جنگلی، عقاب، گرگ، روباه، شغال، خرس، 
گراز، قوچ اوريال، ميش، كل، بز وحش��ی، آهو، مرال و 

شوكا را به وفور مشاهده كرد.
 برای دسترس��ی به اين تنگه، ابتدا در جاده آزادشهر 
حركت كرده و پس از حدود 2 كيلومتر به سمت جاده 
مجن كه از ش��مال جاده آزادش��هر منش��عب می گردد 
حرك��ت كنيد. مس��ير پ��س از ح��دود 25 كيلومتر به 
دوراهی مشخصی تقس��يم می گردد. مسير مجن را كه 
با تابلويی مش��خص شده و به سمت غرب می رود ادامه 
داده تا با گذش��ت حدود 10 كيلومتر به مجن برس��يد. 
از پل روی رودخانه گذش��ته و مس��ير ج��اده خاكی را 
مس��تقيماً ادامه داده و به ب��االی مجن برويد. از آن جا 
مسير حدود 7 كيلومتر ادامه می يابد تا به ابتدای محل 
احداث س��د می رس��د. 3 كيلومتر جاده پرپيچ وخم با 
ش��يب مالي��م را ادامه داده تا به ابتدای تنگه داس��تان 
ابر  رس��يد. از طريق پاكوب مش��خصی به سمت جنوب 
حرك��ت ك��رده و ديواره های تنگه داس��تان را تراورس 
)عب��ور عرض��ی، كمربر( كنيد. پ��س از طی حدود 15 
دقيقه بر روی يال س��مت راست، مسيری پاكوب را كه 

با شيبی نسبتاً تند به سمت باال می رود خواهيد ديد.
مس��ير پاكوب را ادام��ه داده و ب��ر روی يال حركت 
نماييد. ابتدا به سنگی می رسيد كه گويا در درون خاک 
مدف��ون گرديده اما اگر در لبه آن بايس��تيد يک ارتفاع 
10 متری قابل مش��اهده اس��ت. پس از گذر از س��نگ 
و طی ح��دود 2/5 كيلومتر از ابت��دای دره )حدود 45 
دقيقه( به انتهای تنگه داس��تان می رسيد. آب رودخانه 

به سمت شرق و درون تنگه داستان می رود.
مسير را به سمت غرب ادامه داده  و به پيش رفته و 
بعضاً از روی رودخانه عبور می كنيد. مسير را درون دره 
ادامه داده و حدود 3 كيلومتر طول مسير را پيماييد كه  
و گاهاً مس��ير با شيب متوس��ط همراه است. با گذشت 
ح��دود 1/5 س��اعت به يک آغل گوس��فند و چش��مه 
می رسيد كه در سمت راست رودخانه قرار دارد. پس از 
 اندكی استراحت و تجديد منابع آب همراه خود، مسير 
را به س��مت غرب ادامه دهيد و حدود 3 كيلومتر ديگر 
پيش برويد تا به ابتدای تنگه تاريک برس��يد. تنگه در 
ابتدا عرض كمی  دارد و س��پس كم كم عريض می شود. 

در دو طرف تنگه، ديواره های بلندی وجود دارد.
مس��ير تنگه تاري��ک ي��ک كيلومتر ط��ول دارد كه 
می توان به انتهای آن دس��ت يافت. اگر مسير پاكوب را 

بيشتر ادامه دهيد امکان بازگشت وجود ندارد.
دق��ت نمايي��د ك��ه در زم��ان بارندگ��ی منطق��ه را 
جريان های ش��ديد آب در بر می گي��رد. بهترين فصل 

پيمايش تنگه بهار و تابستان است.

تنگه و آبشارهای ابرسج
»روس��تای ابرس��ج« در 18 كيلومتری شمال شرق 
شاهرود و در دامنه های جنوبی خط الراس چاالب واقع 
ش��ده اس��ت. اين روس��تای زيبا يکی از مناطق ديدنی 
شهرستان ش��اهرود محسوب می ش��ود. منطقه دارای 
پوش��ش گياهی نس��بتاً غنی چون انواع گرامينه، انواع 
گون، ارس، زرش��ک، درمنه، چوبک، جارو علفی، زيره 
وحشی، كنگر و پيچک صحرايی است. از جانوران مهم 
منطق��ه نيز می توان به گراز، پلنگ، خرس، گرگ، گربه 
وحش��ی، تشی، خرگوش، كبک و ش��اهين اشاره كرد. 
منطقه از اليه های ماسه سنگ، سنگ آهک، كنگلومرا، 
س��يلت اس��تون به همراه اليه های ذغال تشکيل شده 

است. 
برای دسترسی به اين دره و آبشارهای آن، از شاهرود 
در ج��اده آزادش��هر حركت نموده و ب��ا طی حدود 12 
كيلومتر ا ز ش��مال مس��ير اصل��ی، جاده ای آس��فالته 
منشعب می شود كه به سمت ده خير می رود. فاصله 5 
كيلومتری تا ده خير را طی كرده و مسير را در جاده ای 
ب��ه طول ح��دود 9 كيلومتر تا روس��تای ابرس��ج ادامه 
می دهيد. در ابرس��ج دو دره وجود دارد كه آبش��ارهای 
متعدد در آن ديده می ش��ود. نخس��تين دره در شمال 
روس��تا واقع شده و ديگری در شمال غرب، در نزديکی 

كالته قرار دارد.
مس��ير نخس��ت در تمامی  طول س��ال ديدنی است 
و آبش��ار و آبش��ارک های بيش��تری دارد. دره دوم در 
زمس��تان به علت تشکيل قنديل های يخی زيباست كه 

ديدن آن خالی از لطف نيست.
برای بازديد از دره نخست، از شمال روستای ابرسج، 
دره ای مش��خص وجود دارد كه به س��مت غرب امتداد 
می يابد و در ك��ف آن رودخان��ه ای دائمی جريان دارد. 
مس��ير را در كف رودخانه ادام��ه دهيد. اين راه پس از 
حدود 1/5 كيلومتر به س��مت شمال تغيير مسير داده 
و ادامه می يابد. اگر مس��ير را از ابتدای دره حدود 2/5 
ساعت ادامه دهيد به آبشارهای ابرسج می رسيد. مسير 
دره ای، دارای پوش��ش گياهی متنوعی اس��ت. راه  در 
برخی نقاط اندكی پرش��يب می شود و در طول دره  با 
فراز و نش��يب همراه اس��ت و ش��يب كلی دره متوسط 
است. برای بازديد از دره دوم، از ابرسج به سمت غرب، 
جاده ای خاكی وجود دارد كه در دامنه كوه به س��مت 
مزرعه می رود. مس��افت حدود 3 كيلومتری را در جاده 

پيموده تا به مزرعه برسيد.
در ش��مال مزرعه، دره ای مشخص وجود دارد كه در 
دامنه كوه به س��مت مزرعه م��ی رود. از اين دره كه به 
س��مت شمال غرب می رود مسير را ادامه داده تا بعد از 

حدود يک كيلومتر به يک آغل بزرگ برسيد.
از حاشيه آغل عبور كرده و حدود 1/5 كيلومتر ديگر 

ادامه دهيد تا به يک گوسفندسرای ديگر برسيد مسير 
را به سمت شمال غرب پيموده تا بعد از يک كيلومتر به 
آبشارک های منطقه دست يابيد. زيبايی اين آبشارک ها 
در زمس��تان به علت ي��خ زدن آنها غي��ر قابل توصيف 

است.

تنگه زندان
»تنگه زن��دان« از جمله جاذبه های بی بديل و نمونه 
كوهس��تانی شهرستان دامغان اس��ت كه در طی سال، 
گردش��گران و طبيع��ت دوس��تان فراوانی را به س��وی 
ديدنی های بی ش��مار خ��ود جلب می كن��د. اين تنگه 
در 17كيلومتری ش��رق ش��هر ديباج واقع ش��ده است. 
اين منطقه از س��ازندهای كهار متعل��ق به پركامبرين، 
خوش يي��الق، الل��ون، مي��الد و مبارك��ه متعل��ق ب��ه 
پالئوزوئيک و سازند كرج متعلق به سنوزوئيک است كه 
شامل شيل، شيل توفی و ماس��ه سنگ های كواترنری 

قرمز رنگ است كه ميان اليه های آهکی قرار دارند. 
اي��ن منطقه از گونه ه��ای مختص مناط��ق مرتفع و 
جنگلی پوشيده شده كه گونه های جنگلی آن را عمدتاً 
ارس و زرش��ک تش��کيل می دهد و گاهاً درختان ارس، 
قدمتی بيش از هزار سال دارند. پوشش گياهی منطقه 
غن��ی و متن��وع اس��ت و از مهمترين گياه��ان منطقه 
می توان ب��ه انواع گرامينه، انواع گون، اس��پند، كاهوی 
وحش��ی، بادام كوهی، ان��واع اس��پرس، درمنه كوهی، 
شنگ، بومادران، الله، ش��قايق، پرند، جاشير، خارشتر، 
گزنه و س��نجد اش��اره كرد. در خصوص حيات وحش 
منطق��ه مطالع��ات دقيقی صورت گرفت��ه و از جانوران 
مهم منطقه می توان: قرقاول، ش��اهين، الشخور، جغد، 
كبوتر، تيهو، گنجشک، چکچک، كبک، باالبان، خفاش، 
خرس، كل، بز، قوچ، ميش، گراز، خرگوش و خارپش��ت 
را نام برد. راه دسترسی به تنگه ابتدا از دامغان به سمت 
جاده چش��مه علی رفته و پ��س از 36 كيلومتر و از دو 
راهی چشمه علی به سمت جاده ديباج و گلوگاه مسير 
را ادامه می دهيد. مس��ير را تا ديب��اج كه 27 كيلومتر 
اس��ت پيش رويد تا به ديباج برس��يد. از قسمت شرق 
ش��هر ديباج، به سمت جاده سرچشمه برويد. در مسير 
سرچش��مه به سمت شمال ش��رق ادامه مسير داده تا 
پس از حدود 14 كيلومتر به ابتدای تنگه برسيد. مسير 
تقريبی از ديباج تا ابتدای تنگه حدود 1/5 ساعت است. 
تنگ��ه زن��دان، دره ای تنگ با ع��رض حداكثر 10متر و 
ديواره های سنگی، سخت و بسيار بلند است كه ارتفاع 
تقريب��ی 50 متر آن زندان ناميدن تنگه را كاماًل توجيه 
می كند. ديواره های بلند اين تنگه دارای حفره ها و خلل 
و فرج بس��ياری اس��ت و كف تنگه عمدتاً سنگی است 
و دارای پوش��ش گياهی متنوع و زيبايی می باشد. نهر 
كوچکی نيز كه ادامه آبش��اری بلن��د و زيبا در انتهای 
ديواره هاس��ت در آن جري��ان دارد. جه��ت اصل��ی اين 
دره رويايی و خيال انگيز جنوبی- ش��مالی اس��ت و در 
دامنه های جنوبی س��ترگ گاوكش��ان واقع شده است. 
وجود آب بس��يار خنک و گوارا در مس��ير تنگه و فراز 
و نش��يب تنگه، زمينه  ايجاد آبشارک ها و آبشار زيبايی 
را فراهم آورده اس��ت. مس��ير دره به سمت شمال رفته 
و طول آن بيش از يک كيلومتر نيس��ت. بهترين زمان 

بازديد از تنگه بهار و تابستان می باشد.
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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 
88401447 آریامنش 
88984780 ناخدای سفر 
88847301 سالمت گشت 
88610008 ملیکا سیر 
88974787 ابر آسا پرواز 
88997055 ستاره پرواز 
88974787 ابر آسا پرواز 
88517171 یادواره گشت نوین 
88412510 پانیا پرواز 
22763676 آسمان گشت امین 
88347565 دالرام سیر 
84278 همنواز 
88643262 خاطره جهان 
88518519 آسمان هفتم 
44975440 راه ابریشم 
88949260 مسیرهای سبز 
44255033 آریانوس گشت 

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 15تیر 1394
شمــاره 266

فـقـط
5 هزار تومان
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کافه رستوران فست فودرستوران بين المللیرستوران ايرانی - 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 15تیر 1394 ضمیمه 
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دفعه اولی بود كه همديگر را 
می ديديم. به واسطه رابطه كاری 
سال های متمادی ارتباط تلفنی 
داشتيم و كم كم صحبت هايمان 
به گ��پ و گفت های خصوصی 
رسيده بود و متوجه شده بوديم 
دوس��ت های  می توانيم  ان��گار 
خوبی برای هم باشيم و يک روز 
پنج شنبه سرد بهمن ماه تصميم 
گرفتيم همديگر را ببينيم. هيچ 
ايده ای نداشتيم كه كجا برويم. 
اين بود ك��ه از ميدان تجريش 
راه افتاديم و خيابان ش��ريعتی 
را قدم زنان پايي��ن آمده بوديم 
و چش��م مان خ��ورده ب��ود به 
پيتزا رومانا، نزديک پمپ بنزين 
خيابان  روب��ه روی  ش��ريعتی، 
موسيوند و چس��بيده به نايب 

ش��ريعتی.  بی هي��چ ذهنيتی 
تصميم گرفتي��م برويم داخل 
و پيتزا س��نگی بخوريم. بعدها 
فهميديم پيت��زا رومانا دومين 
فست فودی اس��ت كه پيتزای 
سنگی به س��بک ايتاليايی به 
مشتريانش ارائه می كند. لرزان 
از سرما نشستيم پشت يکی از 
ميزها. محيط رس��توران نسبتا 
جمع و جور است و خيلی بزرگ 
نيس��ت. در آن لحظه رستوران 
تقريبا پر بود. چه طبقه همکف، 
چه طبق��ه دوم ك��ه به صورت 
نيم طبقه تعداد ميزهای كمتر و 
سرويس بهداشتی را در خودش 
جای داده اس��ت.  اگر در طبقه 
اول نزديک به آشپزخانه نشسته 
باش��يد می توانيد روند درست 

شدن غذا را مشاهده كنيد. اگر 
كنار پنجره سرتاسری نشسته 
باشيد می توانيد تصوير كاملی از 
خيابان و آدم ها و ماشين های در 
حال رفت و آمد داش��ته باشيد. 
منو ش��امل پيتزاها و غذاهای 
ايتاليايی نس��بتا متنوعی است. 
ب��رای كس��انی كه عطر س��ير 
را دوس��ت دارن��د پيتزاه��ا به 
شدت مطبوعند. منو اطالعات 
كامل��ی از محتوي��ات و م��واد 
تشکيل دهنده هر نوع پيتزايی 
كه انتخاب می كني��د همراه با 
قيمت ارائه می كن��د. عالوه بر 
پيتزا، چند مدل غذای پاس��تا 
و گريل ني��ز در منو وجود دارد 
اما برای انتخاب غذاهای گريل 
 و پاستا انتخاب های محدود تری 
داريد.  س��االدهای ارائه ش��ده 
طعم های متفاوت و  به يادماندنی 
دارند. اما دس��ر خاصی در اين 
رستوران سرو نمی شود و بعد از 
تمام شدن غذا اگر هنوز دلتان 
بنشينيد  س��رجايتان  بخواهد 
و ب��ه مکالمه ت��ان ادامه دهيد 
چي��ز خاصی برای خ��وردن يا 
نوشيدن نخواهيد داشت.  رفتار 
كاركنان رستوران كامال مودبانه 
و محترمان��ه اس��ت و حتی در 

ساعات خيلی ش��لوغ اگر برای 
مدت زمان طوالني در رستوران 
بنش��ينيد كس��ی ب��رای ترک 
رستوران به شما تذكر نخواهد 
داد. قيمت غذاها ارزان نيس��ت 
اما با توجه ب��ه غذايی كه ارائه 
می شود مناسب است. همچنين 
حق سرويس برای ارائه خدمات 
از مشتری اخذ نمی شود. ممکن 
است برای بار اول از سايز بزرگ 
پيتزاها ش��گفت زده ش��ويد اما 
نگ��ران نباش��يد. در پيتزاهای 
سنگی با توجه به خمير نازكی 
كه برای پيتزا استفاده می شود، 
سنگينی بيش از حد پيتزاهای 

معمولی را احس��اس نخواهيد 
كرد. برای كس��انی كه ژامبون 
ي��ا سوس��يس را داخ��ل پيتزا 
انتخاب  امکان  ندارند  دوس��ت 
متنوع��ی از ان��واع پيتزاه��ای 
بدون سوس��يس و كالباس نيز 
فراهم اس��ت. »پيت��زا چانو« با 
گوش��ت فيله ش��ده گوسفند 
و س��س س��ير طع��م جديد و 
خاصی از پيتزا را ارائه می دهد 
كه فوق العاده به يادماندنی است. 
رستوران سرويس رايگان برای 
ارس��ال غ��ذا ه��م دارد و اي��ن 
امکان را فراهم كرده اس��ت كه 
حتی اگر به دليل مشغله يا هر 

دليل ديگری س��خت تان است 
كه غذا را در محيط رس��توران 
صرف كنيد، بتوانيد از غذای اين 
رستوارن در محل موردنظرتان 
اضافی  بدون پرداخ��ت هزينه 
اس��تفاده كنيد. جای پارک در 
ساعات ش��لوغ به سختی پيدا 
می شود و پاركينگ اختصاصی 
ن��دارد. اما رس��توران در جايی 
قرار گرفته اس��ت كه می توانيد 
پس از گشت و گذار در ميدان 
تجري��ش با كمی ق��دم زدن و 
پي��اده روی –البت��ه اگر اهلش 
هس��تيد- به رستوران برسيد و 

غذای متفاوتی را صرف كنيد. 

اطالعات تکمیلی 
رستوران رومانا

نام رستوران:

رومانا
نوع رستوران: 

ایتالیایی - پیتزایی 

آدرس: 

شریعتی-باالتر از پل 

رومی-روبه روی موسیوند 

تلفن: 

 22211670
22213095

رزرو تلفنی: ندارد

ظرفیت: 70 صندلی

پارکینگ: به سختی

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی
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         ارسـال يـک 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

110,000 خرید شناسی 
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 

120,000 واژه نامه برند 
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 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 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

تبليغات

بازاريابی

برند

مديريت

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 بازاريابی

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

محل نشر: تهران – تهران

 معرفي مختصر کتاب:
 وجود يک زبان مش��ترک در ه��ر حوزه ای، يک ضرورت 
است. يکی از مواردی كه كمتر به آن پرداخته شده است، 
حوزه برند و برندسازی است. از آنجا كه اين علم در كشور 
ما نوپاس��ت و هنوز راه زيادی تا بومی س��ازی اين علم در 
كش��ورمان داريم، تالش كرديم تا با گ��رداوری واژه نامه 
برند، زبان مش��تركی بين صاحبان صنايع و كسب و كار و 
مديران برند و بازاريابی بوجود بياوريم. راه حل اين مشکل 
را در گردآوری و ايجاد يک واژه نامه برند ديديم كه بتوان 

از آن ب��ه عنوان زبان مش��ترک بين مش��اوران و مديران 
اس��تفاده كرد. با مطالعه اين كتاب شما با كليه اصالحات 
كاربردی حوزه برند آش��نا شده و می توانيد ارتباط بهتر و 
موثرتری را در حوزه برند و بازاريابی برقرار كنيد. صاحبان 
كس��ب و كار با مطالع��ه اين كتاب ب��ا اصطالحات حوزه 
برند آش��نا می ش��وند و می توانند صحبت های مشاوران 
و مدي��ران برن��د و بازاريابی ش��ان را رمز گش��ايی كنند. 
متخصصان حوزه برند نيز با مطالعه اين كتاب به يک زبان 
مشترک می رسند و همه، تعريفی مشترک از اصطالحات 
اين حوزه خواهند داشت. گرداوری و ترجمه اين كتاب در 
طول دو س��ال انجام شد و تالش كرديم تا بهترين معادل 
های فارس��ی را انتخاب و توضيحات كاملی را ارائه كنيم. 
منبع اصلی اين كتاب، واژنامه ش��ركت اينتربرند است اما 
توضيح��ات برخی از واژه ها برای درک بهتر، بس��ط داده 

شده است .
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به نظ��ر می رس��د كمپانی مزدا ش��عار 
تبليغاتی اش را بس��يار جدی گرفته است 
و روح اس��پرت ب��ودن را در كالب��د ه��ر 
خودروي��ی كه تولي��د می كن��د می دمد، 
حت��ی در كالبد ك��راس اوور بزرگی مانند 
مزدا .CX-9 اين ك��راس اوور به رغم قد 
و قواره بزرگش، س��واری لذت بخشی دارد 
و فرمان آن بس��يار حساس و دقيق است. 
مزدا CX-9 يک ك��راس اوور هفت نفره 
اس��ت كه می تواند يک خانواده به همراه 
اس��باب و اثاثيه ش��ان جا به جا كند. برای 
سرنش��ينان ج��ای زيادی وج��ود دارد و 
فضای بار نيز بزرگ اس��ت. ش��ايد بتوان 
گفت تنها نقطه ضعف اين كراس اوور اين 
اس��ت كه از زمان عرضه اوليه اش در سال 
2007، مورد بازنگری قرار نگرفته است و 
بعضی قسمت هايش قديمی و از مد افتاده 
به نظر می رس��د. صفحه نمايشگر لمسی 
كوچک و قديمی است )به ويژه در مقايسه 
با سيس��تم جدي��د و پيش��رفته ای كه در 
مزدا 3 ديده می شود( و قابليت كار كردن 
با اپليکيش��ن های تلفن هم��راه را ندارد. 
تجهي��زات ايمن��ی نيز به گونه ای نيس��ت 
ك��ه بتواند اس��تانداردهای س��خت گيرانه 
امروزی را پش��ت س��ر بگذارد. اين كراس 
اوور از تجهي��زات ايمن��ی جديدی نظير 
س يس��تم هش��دار نقاط كور و هش��دار 
موانع عقب بهره می ب��رد و از آن جايی كه 
ايمنی خودروه��ای خانوادگی در اولويت 
قرار دارد، ممکن اس��ت خريداران زيادی 
ج��ذب اين خودرو نش��وند و اين احتمال 
وج��ود دارد كه خريداران ج��ذب رقبای 
ديگری بش��وند كه آن ها هم از سه رديف 
صندلی بهره می برند. دوج Durango و 
فورد Flex به ان��دازه مزدا CX-9 جادار 
نيستند ولی از كابين هايی امروزی تر بهره 
می برند و ظاهری زيباتر دارند، تنوع موتور 
 Traverse آن ها نيز زياد است. شورولت
)و برادرش GMC Acadia( نيز به اين 
می بال��د كه فض��ای بار بزرگ ت��ری دارد، 
هشت سرنشين را در خودش جا می دهد 
و در ج��اده نيز خوش رفتار اس��ت، با اين 
حال، تويوتا Highlander مدل 2015 

از همه مجهزتر است.

طراحی بدنه و امکانات رفاهی
م��زدا CX-9 م��دل 2015 يک كراس 
اوور ب��زرگ و هف��ت نف��ره اس��ت كه در 
 Grand و  Sport،  Touring تيپ های
Touring به بازار عرضه  می شود. توجه 
داشته باشيد كه مدل های مجهز به سيتم 
چهار چرخ محرک به صورت استاندارد به 
پکيج دارای تجهيزات يدک كش��ی مجهز 
هس��تند ولی از بين مدل های ديفرانسيل 
جلو، فقط تي��پ Grand Touring از 
اين پکيج بهره می برد. تجهيزات استاندارد 
رينگ ه��ای  از:  عبارتن��د   Sport تي��پ 
18 اينچ��ی آلومينيوم��ی، ك��روز كنترل، 
كنترل آب و هوای اتوماتيک سه نقطه ای، 
فرمان تلس��کوپی با قابليت خم ش��دن به 
ب��اال و پايي��ن، روك��ش چرم��ی غربيلک 
فرم��ان، تنظي��م ارتفاع صندل��ی راننده، 
نمايش��گر 5.8 اينچی،  روك��ش چرم��ی، 
اتصال سيس��تم صوتی و تلف��ن همراه از 
طريق بلوتوث، سيس��تم صوتی مجهز به 
 ،HD  سی دی خوان و شش بلندگو، راديو
 ،Panadora اپليکيش��ن راديو اينترنتی
درگاه USB/iPod و ي��ک درگاه صوتی 

اضاف��ی. تجهيزاتی نظير گرمکن آينه های 
جانبی، گرمکن صندلی های جلو، صندلی 
برق��ی راننده با قابليت تنظيم در هش��ت 
حالت به صورت سفارش��ی و در قالب يک 

پکيج در اختيار مشتريان قرار می گيرند.
هم��ه    GrandTouringتي��پ
تجهي��زات پکي��ج ف��وق را ب��ه ص��ورت 
اس��تاندارد دارد و اين تجهيزات را نيز به 
آن ها اضافه می كند: چراغ های اتوماتيک، 
سيستم هش��دار نقاط كور، سنسور پارک 
عقب، سيستم هشدار موانع عقب، دوربين 
دي��د عقب، روكش چرمی و صندلی برقی 
ش��اگرد با قابليت تنظيم در چهار حالت. 
چنانچ��ه پکي��ج Luxury  را خريداری 
اختيارت��ان  در  تجهي��زات  اي��ن  كني��د 
ق��رار می گيرن��د: رينگ ه��ای 20 اينچی 
آلومينيومی، چراغ ه��ای زنون، چراغ های 
LED رانندگی در روز، چراغ های مه شکن، 
برف پاک كن اتوماتيک، درب صندوق عقب 
برقی، تزيينات خاص داخلی و روی بدنه، 
دسترسی و اس��تارت بدون كليد، حافظه 
تنظيمات راننده و آين��ه الکتروكروميک. 
الزم به ذكر اس��ت بيش��تر آپش��ن ها در 
قالب پکيج ارائه می ش��وند.چنانچه پکيج

TouringTechnology  را برای تيپ 
Touring خري��داری كني��د تجهيزاتی 
نظير چراغ های مه ش��کن، سانروف، دری 

صن��دوق عقب برق��ی، دسترس��ی بدون 
كلي��د، GPS، راديو ماهواره ای، سيس��تم 
صوت��ی Bose ب��ه هم��راه 10 بلندگ��و و 
 Recreational ص��دای فراگير. پکي��ج
Accessory  ب��ه صورت مجزا به فروش 
می رس��د و تجهيزات��ی نظي��ر روف ريل، 
ميله ه��ای باربن��د، توری مخص��وص بار 
و گارد ف��والدی س��پر عق��ب در اختي��ار 
خري��داران ق��رار می ده��د. ب��رای تي��پ 
Grand Touring يک پکيج مخصوص 
تفريحات و س��رگرمی ب��رای صندلی های 
عقب به فروش می رسد كه اين تجهيزات 
را ارائه می دهد: دی وی دی پلير، نمايشگر 
9 اينچی، سيستم صوتی Bose به همراه 
11 بلندگو، راديو ماه��واره ای )به صورت 
تک��ی به فروش می رس��د(، GPS  و پريز 
برق 115 ولت. البته اين پکيج را نمی توان 
با پکيج Technology  ادغام كرد بدان 
معن��ا كه بايد بين س��انروف يا نمايش��گر 

9 اينچی، يکی را انتخاب كنيد.

قدرت و عملکرد موتور
ني��روی پيش��ران م��زدا CX-9 مدل 
چه��ار  سيس��تم  ب��ه  خ��واه  را   2015
چ��رخ مح��رک مجه��ز باش��د خ��واه به 
ديفرانس��يل جلو، يک موتور 6 س��يلندر 
3.7 ليت��ری تامين می  كند كه قادر اس��ت 

273 اسب بخار نيرو و حدود 366 نيوتن متر 
گش��تاور توليد كن��د. گيربکس نيز از نوع 
اتوماتيک شش سرعته است. گفتنی است 
اي��ن ك��راس اوور توانايی يدک كش��يدن 
باری ب��ه وزن 1.588 كيلوگ��رم را دارد. 
در تس��ت س��رعت، مزدا CX-9 توانست 
ظرف 7.5 ثانيه از حالت سکون به سرعت 
100 كيلومتر بر ساعت دست پيدا كند كه 
برای خودرويی در اين كالس مناس��ب به 
نظر می رس��د. ميزان مصرف سوخت اين 
كراس اوور با ديفرانس��يل جلو در سيکل 
تركيبی 14.41 ليتر )16.10 ليتر در شهر 
و 11.40 در بزرگ��راه( و ب��ا چه��ار چرخ 
محرک در س��يکل تركيب��ی 15.21 ليتر 
)16.10 ليت��ر در ش��هر و 11.40 ليتر در 

بزرگراه( برآورد شده است.

ایمنی
م��زدا CX-9 م��دل 2015 به صورت 
اس��تاندارد ب��ه اي��ن تجهي��زات ايمن��ی 
مجه��ز اس��ت: ترم��ز ضدقف��ل، كنت��رل 
كش��ش، كنت��رل پايداری، كيس��ه هوای 
صندلی های جلو و كيس��ه هوای پرده ای 
 Grand و Touring جانب��ی. تيپ های
Touring ب��ه تجهيزاتی نظير سيس��تم 
هش��دار نقاط كور، سنس��ور پارک عقب، 
سيستم هشدار موانع عقب و دوربين ديد 

عقب نيز مجهز هس��تند. موسس��ه ايمنی 
بزرگراه ه��ا در زمينه عدم آس��يب ديدگی 
از جل��و و مقاومت طرفي��ن به اين خودرو 
باالتري��ن رتبه ممکن يعنی رتبه »خوب« 
را اختص��اص داده اس��ت، اي��ن  در حالی 
اس��ت كه در زمينه عدم آسيب ديدگی از 
گوش��ه های جلو پايين تري��ن رتبه، يعنی 
رتبه »ضعيف« را كس��ب كرده اس��ت. در 
 Grand Touring تس��ت ترمز، تي��پ
مجه��ز ب��ه چهار چ��رخ مح��رک پس از 
پيمودن 37.5 متر به حالت توقف در آمد 
كه ب��رای خودروهای اين كالس عادی به 

نظر می رسد.

طراحی داخلی و امکانات خاص
داش��بورد م��زدا CX-9 م��دل 2015 
مانند آبش��ار باشکوهی اس��ت كه تا پنل 
درب ها ادامه پيدا می كن��د. كيفيت مواد 
اوليه مصرف ش��ده در داخل كابين عالی 
است و همه چيز بسيار هماهنگ در كنار 
يکديگر ق��رار گرفته اس��ت. محفظه های 
بار زي��ادی نيز در داخل كابين به چش��م 
می خورن��د. باي��د گفت صفحه نمايش��گر 
5.8 اينچی كمی قديمی اس��ت و بسياری 
از خودروه��ای جدي��د از نمايش��گرهايی 

بزرگ تر و كاربرپسند بهره می برند.
نمايش��گرهای جدي��د قابلي��ت كار ب��ا 
اپليکيش��ن های تلفن هم��راه را نيز دارند 
و از اي��ن بابت باي��د گفت مزدا CX-9 از 
قافله عقب مانده است. اما خبر خوب اين 
اس��ت كه اين خودرو جای زي��ادی دارد. 
صندلی ه��ای رديف اول و دوم حتی برای 
سرنش��ينان بلند قد نيز جای كافی دارند 
ولی فضای س��ر برای سرنش��ينان رديف 
سوم كم است. خوش��بختانه صندلی های 
ردي��ف دوم تاش��و هس��تند و ب��ه جلو و 
عقب نيز حرك��ت می كنند. در مقايس��ه 
با كراس اوورهای مش��ابه، دسترس��ی به 
صندلی های رديف س��وم آس��ان نيس��ت 
ول��ی درب عق��ب ب��ا زاويه بيش��تری باز 
می ش��ود تا به اين كار راحت تر بشود. اگر 
صندلی های رديف دوم و س��وم خوابانده 
بش��وند فضای بار ب��ه 2.86 مت��ر مکعب 
 می رسد كه برای خودرويی در اين كالس 

عالی است.

تجربه رانندگی
مزدا CX-9 مدل 2015 هم در ش��هر 
و هم در جاده از شتاب و سرعتی بی نظير 
برخوردار اس��ت. گيربک��س اتوماتيک نيز 
كارش را خوب انج��ام می دهد و تعويض 
دنده هايی سريع و به موقع دارد. صدای باد 
و تايرها وارد كابين نمی شوند و سرنشينان 
می توانند بدون مزاحمت به تماشای فيلم 
بنشينند. فرمان حساس و دقيق به راننده 
اجازه می دهد مس��يرهای پ��ر پيچ و خم 
را به راحتی پش��ت س��ر بگذارد. چنانچه 
قبال خودرو كوچک تری داش��ته ايد، مزدا 
CX-9 به ش��ما كمک می كند به راحتی 
وارد دنيای خودروهای بزرگ و خانوادگی 
بش��ويد. با اين كه رينگ ه��ای 20 اينچی 
تي��پ Grand Touring زيبا و قوی به 
نظر می رس��ند ولی زياد توصيه نمی شوند 
چون در مقايس��ه با رينگ های 18 اينچی 
از كيفيت س��واری كمت��ری برخوردارند. 
گفتنی است حتی اگر تيپ پايه را انتخاب 
كنيد نيز از هندلينگ عالی و س��واری نرم 

آن لذت خواهيد برد.

بررسی مزدا CX-9 مدل 2015
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2- چگونگی تحصیل دلیل : نخس��تين مس��ئله در 
ارتباط با ش��يوه تحصيل دليل چگونگی برخورد با سکوت 
متهم پ��س از احراز هويت و تفهيم اتهام به وی در مرحله 
تحقيقات مقدماتی است. چه صرف نظر از موارد استثنايی 
كه متهم ش��خصا به مراجع قضايی مراجعه و با اقرار به بزه 
وادای توضيح��ات الزم دادس��را را در انجام وظايف قانونی 
خود مدد می كند، متهمين در برخی موارد سکوت اختيار 
می كنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغين خود سعی 
بر گمراه كردن ضابطين كنند... در پاره ای از موارد نيز متهم 
با زبان مقامات انتظامی و قضايی آشنايی ندارد، در همه اين 
موارد و موارد مش��ابه ديگر به گونه ای كه مالحظه می شود 
جمع آوری دليل بايد طبق ضوابط خاصی صورت پذيرد چه 
در غير اين صورت عدم رعاي��ت ضوابط قوانين و مخدوش 
شدن دالئل به دست آمده ممکن است به تحقيقات بعدی 

نيز تسری يافته و آنها را از درجه اعتبار ساقط كند. 
اي��ن ضوابط كدامند؟ طبق اصل س��ی وهش��تم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران نه تنها سوگند دادن متهم 
برای وادار كردن وی به اداره مطالب ممنوع اس��ت بلکه با 
عنايت به عبارت مندرج در ماده 125 قانون آيين داردسی 
كيفری به اين ش��رح: )چنانچه متهم از ادای پاسخ امتناع 
كن��د )در تحقيقات مقدماتی( امتناع او در صورت جلس��ه 
قيد می شود( به وضوح اين نتيجه حاصل می شود كه حق 
س��کوت متهم در نظ��ام قضايی ايران ازدي��دگاه قانونی به 

رسميت شناخته شده و تضمين شده است. 
اما اگر متهم خود می تواند س��کوت ك��رده و امتناع وی 
از ادای توضيح��ات نمی تواند به عن��وان دليلی بر بزهکاری 
وی تلقی ش��ود آيا ب��ر عهده ضابطي��ن و مقامات قضايی 
در مرحل��ه تحقيقات مقدمات��ی درخصوص اعالم اين حق 
به متهم تکليفی نهاده نش��ده اس��ت؟ به عبارت ديگر، آيا 

قضات دادس��را يا ضابطين در نظام حقوقی ايران از همان 
آغاز رويارويی با متهم مکلف به آگاه كردن وی به داش��تن 
حق سکوت نيستند؟ علت آغاز رويارويی به متهم مکلف به 
آگاه كردن وی به داشتن حق سکوت نيستند؟ علت طرح 
چنين مس��ئله ای اين است كه از ديدگاه حقوق تطبيقی و 
در بسياری از كشورها از جمله فرانسه، آلمان و سوريه )به 
ترتيب مواد114، 136و69 قوانين آيين دادرس��ی كيفری 
اين كشورها( قانونگذار قضات تحقيق و بازپرسان را مکلف 
به اعالم حق سکوت به متهم كرده است. ماده 114 قانون 
فرانسه مقرر می دارد: )هنگام نخستين حضور در بازپرسی، 
قاضی تحقيق مکلف اس��ت... به مته��م اعالم كند كه وی 
می تواند از ادای هرگون��ه توضيحی امتناع كند. تذكر اين 
مطلب بايد در صورت جلسه قيد شود. چنانچه متهم خود 
مايل به پاسخگويی و ادای توضيحات باشد قاضی تحقيق 

بالفاصله بازپرسی را آغاز می كند...( 
ماده 136 قانون آلمان O.P.tS نيز با عبارتی مش��ابه به 
همين تکليف قاضی تحقيق اش��اره كرده اس��ت: )نخست 
باي��د به متهم تفهيم ش��ود كه طبق موازي��ن قانونی وی 
می تواند نس��بت به اتهام وارد برخ��ود ادای توضيح كند يا 
از بيان هرگونه مطلبی امتناع كند...( و س��رانجام ماده 69 
قانون س��وريه به صراحت به تکليف بازپرس به اعالم حق 
سکوت تاكيد ورزيده است. )به محض حضور، بازپرس پس 
از اس��تعالم از هوي��ت متهم وی را از افعال منتس��ب آگاه 
می س��ازد و پاسخ س��واالت را، در حالی كه به متهم اطالع 
می دهد كه تا حضور وكيل می تواند از پاس��خ امتناع كند. 

از وی می خواهد....( 
تف��اوت حقوق انگلي��س و آمريکا با حقوق كش��ورهای 
فوق الذكر در اين اس��ت كه در اين كش��ورها تکليفی برای 
ضابطي��ن دادگس��تری در اعالم حق س��کوت ب��ه متهم 
پيش بينی نش��ده اس��ت و حال آنکه در حقوق انگليس و 
آمريکا و برخی ديگر از كشورها پليس نيز موظف شده قبل 

از اخذ توضيحات از متهم نس��بت به اعالم حقوق سکوت 
اقدام و وی را مطلع سازد كه می تواند تا حضور وكيل مدافع 

از ادای هرگونه مطلبی امتناع كند. 
با توجه به مطالب فوق الذكر مالحظه می شود كه قانون 
آيين دادرس��ی ايران در زمينه اعالم و تفهيم حق سکوت 
برای ظابطين يا قضات تحقيق به صراحت تکليفی را معين 
نکرده و از ديدگاه نظری از عبارت )بازپرس به متهم متذكر 
می شود كه مواظب اظهارات خود باشد( به شرح مندرج در 
م��اده 125 قانون آيين دادرس��ی كيفری نمی توان تکليف 
به اعالم حق س��کوت از س��وی قضات تحقيق را استنباط 
كرد. البته متهم همان گونه كه در باال هم اش��اره شد، خود 
ح��ق دارد كه از ادای هرگونه مطلبی ك��ه در آينده بتوان 
علي��ه وی به آن اس��تناد كرد امتناع كند. ل��ذا، در صورت 
سکوت متهم، اجبار و اكراه وی به هر صورتی كه باشد و به 
طريق اولی شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت 
قانونی است و عالوه بر آنکه طبق اصل سی و هشتم قانون 
اساسی اقراری كه به زور اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار 
است. تخلف به شرح ماده 58 قانون تعزيرات به شش ماه تا 
س��ه س��ال حبس تعزيری محکوم خواهد شد و در صورت 
ف��وت متهم، مرتکب مجازات قائ��ل و امر مجازات امر قتل 

را خواهد داشت.
نکت��ه قابل توج��ه ديگر اينکه در قان��ون ايران حتی در 
مواردی كه قض��ات تحقيق از انجام وظيف��ه مقرر درماده 
125 اس��تنکاف كنند و به مته��م تفهيم كنندكه مواظب 
اظهارات خود باشد، ضمانت اجرای خاصی از قبيل بطالن 
تحقيقات انجام شده منظور ش��ده است ورويه قضايی نيز 
درصدد جبران آن برنيامده و ش��ايد به دليل فقدان چنين 
ضمانت اجرايی است كه ماده 125، با وجود همه اهميتی 
كه از ديدگاه حق دفاع متهم واجد است، متاسفانه در صدور 
اوراق اس��تنطاق چاپ شده و در اختيار مقامات قضايی در 
دادس��راها و نيز ضابطين قرار گرفته اس��ت و متهمين در 

اغلب موارد بدون آگاهی از مفاد يا اهميت آن، به دس��تور 
قاضی تحقيق، پس از انجام بازپرسی، نسبت به امضای آن 

مبادرت می ورزند. 
در كشورهايی كه فوقا به حقوق آنها اشاره شد و بسياری 
از كش��ورهای ديگر بازپرس يا قاضی تحقيق مکلف ش��ده 
نه تنها حق سکوت متهم را به وی اعالم و تفهيم كند بلکه 
بايد اقدام به اين تکليف را نيز در صورت جلسه قيد كرده و 
فقط در صورتی شروع به تحقيقات كند كه متهم خود ابراز 
عالقه به پاس��خگويی كند )بند1 ماده 14 قانون فرانسه(0 
طبق ماده 170 قانون آيين دادرس��ی كيفری فرانسه عدم 
رعاي��ت اين تکليف قانونی )يعن��ی عدم اعالم وتفهيم حق 
س��کوت يا درج آن در صورت جلسه( موجب بطالن نه تنها 
تحقيقی است كه بدون رعايت اين تکليف صورت پذيرفته 
بلکه اين تخلف به تحقيقات بعدی نيز تسری يافته آن را از 

درجه اعتبار ساقط می كند. 
قانون آيين دادرس��ی س��وريه در ماده 69 خود ضرورت 
اعالم حق س��کوت به مته��م و درج آن در صورت مجلس 
بازپرس��ی را، بدون اينکه ضمانت اج��رای خاصی برای آن 

منظور كرده باشد، مذكور شده است. 
نتيجه نهايی آنکه نه تنها ارائه دليل و به عبارت ديگر بار 
دليل بر عهده مقام تعقيب يعنی دادس��را يا ش��اكی نهاده 
ش��ده بلکه ش��يوه تحصيل آن نيز از جمله آثار مهم اصل 
برائت تلقی می ش��ود. به ديگر سخن تحصيل دليل بايد با 
توس��ل به ش��يوه های صحيح قانونی و با هماهنگی الزم با 
اص��ول اخالقی و ضوابط حاكم بر ض��رورت رعايت كرامت 
انس��انی به عمل آمد. در اينجا، ه��دف ورود در جزييات و 
تفکي��ک و تش��ريح برخی ش��يوه های تجصي��ل دليل كه 
بين برخی حقوقدانان در كش��ورهای مخلتف نيزبرس��رآن 
اختالف اس��ت از قبيل اس��تفاده ازنوارهای ضبط صورت، 
ضبط مکالم��ات تلفنی، هيپنوتيزم، آمپول حقيقت، ضبط 
مکالم��ات از طريق رادار و امثال آن نيس��ت. آنچه مدنظر 

اصل برائت و آثار آن در امور کيفری )بخش دوم(
دکتر محمدآشوری 
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است و به اختصار به توضيح آن پرداخته شده تذكر برخی 
از اص��ول و قواعدكلی حاكم بر نحوه تحصيل دليل اس��ت 
كه نبايد، به بهانه )ضرورت س��رعت در رسيدگی( در هيچ 
موقعيتی ناديده گرفته ش��وند لذا، طرح س��واالتی خطاب 
ب��ه متهم از قبيل )آيا دليلی ب��ر بی گناهی خود داری( در 
مرحله تحقيقات مقدماتی يا دادگاه يادرج عباراتی از قبيل 
)چ��ون متهم دليلی بر بی گناهی خود ارائه نداد...( و امثال 
آن در كيفرخواس��ت به دادنامه مغاير با اصل برائت است و 
ضروری است كه رويه قضايی به اصالح اينگونه، تلقيات كه 
خوشبختانه جمعا استثنايی دارند، ارائه طريق و اقدام كند. 
متهم نه تنها تکليفی بر اثب��ات بی گناهی خود ندارد- اين 
امتياز را اصل برائت درمفهوم اصل 37 قانون اساسی برای 
او قائل شده است - بلکه سکوت وی نيز نمی تواند به عنوان 
دليلی بر بزهکاريش تلقی شود. سکوت متهم فقط می تواند 
به عنوان قرينه ای، در جنب س��اير قرائن ي��ا ادله ای كه در 
ص��ورت وجود قادر به ايجاد اقناع وجدان قاضی هس��تند، 
به حس��اب  آيد و در غير اين صورت شک بايد به نفع متهم 

تعبير شود. 
3- تفسیر شک به سود متهم: يکی ديگر از مهم ترين 
آثار اصل برائت تعبير ش��ک به سود متهم است. به گونه ای 
 oer orp oebud كه قبال اش��اره شد در حقوق رم قاعده
ni  قض��ات را مکلف به صدور حک��م بر برائت متهمی كه 

نسبت به بزهکاری او ترديد داشتند می كرد. 
با اين همه در حقوق كش��ورهای اروپ��ای قاره ای، قبل 
از انقالب كبير فرانس��ه، در عم��ل از اعمال و اجرای قاعده 
حقوق رم اجتناب می ورزيدند و در مواردی كه دليل كافی 
دال بر مجرميت متهم وجود نداش��ت به عناوينی از قبيل 
noitulosbA وني��زruoC ed srlh esim aL  و ي��ا
emrofni tnemelpma sulP eL ك��ه نه واجد ارزش 
اخالق��ی و نه دربرگيرنده آثار حقوق��ی حکم بر برائت بود 

متوسل می شدند. 
به گونه ای كه در بخش اول مالحظه شد عدم تعبير شک 
به نفع متهم منج��ر به پذيرش اصل مجرميت وی خواهد 
ش��د، عليهذا قضات اعم از متصدي��ان پارک ها يا دادگاه ها 
در صورت عدم حصول اقناع وجدانی و بقاء ش��ک و ترديد 

نسبت به بزهکاری متهم بايد نسبت به صدور احکام برائت 
ي��ا قرارهای من��ع تعقيب اقدام كنند. مطل��ب ديگری كه 
يادآوری آن ضروری است مربوط به مواردی است كه متهم 
از حق س��کوت خود استفاده نکرده و در مقام دفاع از اتهام 
وارد بر خويش س��عی بر ارائه دليل می كن��د. در اين گونه 
موارد كافی اس��ت كه داليل ارائه شده از سوی متهم ايجاد 
ش��ک وترديد در ضمير قضات كند. به عبارت ديگر متهم 
تکليفی ن��دارد كه آنقدر دليل بر بی گناهی خود ارائه دهد 
كه موجب علم واقناع وجدان قاضی شود، همين قدر كافی 
اس��ت كه وی در اذهان قضات نس��بت به بی گناهی خود 
ايجاد ش��ک و ترديد كند. در اين ص��ورت قضات مکلفند 
ش��ک مذكور را به س��ود وی تعبير و متهم را از اتهام وارد 
تبرئه كنند وحال آنکه مقام تعقيب يعنی دادسرا يا شاكی 
خصوصی موظفند آنق��در دليل برای نفی اصل برائت ارائه 
دهن��د كه منجر به اقناع وجدان قض��ات دال بر بزهکاری 

متهم شود. 

تفهیم اتهام: مسئله تفهيم اتهام كه بايد مقدم بر آغاز 
بازپرس��ی از متهم و پس از احراز هويت وی صورت پذيرد 
ني��ز به نوبه خ��ود و در ارتباط با حق دفاع متهم از اهميت 
ويژه ای برخوردار است، در حقوق آلمان طبق بند يک ماده 
126 قانون آيين دادرس��ی كيفری ع��الوه بر تفهيم اتهام 
يعنی تفهيم فعل يا ترک فعلی كه به مناس��بت آن متهم 
تح��ت تعقيب قرار گرفته، مواد قانون��ی مربوط نيز بايد به 
مته��م اعالم و به وی تفهيم ش��ود ك��ه می تواند )كتبا( به 
پرسش های مطرح شده پاس��خ گويد. كنوانسيون اروپايی 
حقوق بشر در بند2ماده 6 بر ضرورت تفهيم اتهام به زبانی 
كه متهم قادر به درک آن باش��د از يک س��و و به ضرورت 
ورود در جزييات اتهام از س��وی ديگر تاكيد ورزيده است: 
)هر شخصی كه در مظان اتهامی قرارگيرد حق دارد كه در 
كوتاه ترين مدت و به زبانی كه با آن آشناس��ت وبه تفصيل 
از ماهيت اتهامی كه بر او وارد آمده اس��ت آگاه ش��ود(. در 
حقوق داخلی، قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران بر 
ض��رورت تفهيم )ف��روی( و )كتبی( اته��ام به متهم تاكيد 
ورزي��ده و به كارگيری قيد )كتبا( حکاي��ت از آن دارد كه 

قانون گذار توجه خاصی از متهم داش��ته است، با اين همه، 
اصل س��ی ودوم قانون اساسی اين تضمينات را منحصر به 
متهمين بازداشت شده كرده است: )....در صورت بازداشت 
موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتبا به متهم ابالغ 
و تفهيم شود( و حال آنکه تفهيم اتهام از آثار اصل برائت و 
جزء الينفک حق دفاع متهم تلقی می شود و لذا در مواردی 
كه متهم به دعوت مراجع قضاي��ی در نزد مقامات مذكور 
حض��ور يابد ني��ز بايد به وضوح و با ذك��ر داليل از اتهام يا 
اتهامات موجود عليه خود مطلع ش��ود و از اين حيث نبايد 
تفاوتی بين متهم بازداش��تی و سايرين وجود داشته باشد. 
ض��رورت دارد كه در اصالحات بعدی قانون اساس��ی اين 

دوگانگی مرتفع شود. 
وکیل مدافع و حق دفاع متهم: استفاده از معاضدت 
و دان��ش حقوق - فنی وكالی دع��اوی در امور كيفری در 
دو مرحل��ه تحقيقات مقدماتی و رس��يدگی نهايی مذكور 
همزمان احس��اس نش��ده و در حال حاضر ني��ز در اغلب 
كش��ورها مقررات واحدی در ارتب��اط با مداخله در مرحله 

تحقيقات مقدماتی و رسيدگی در دادگاه ها وجود ندارد. 
1-5- نقـش و اهمیـت وکیـل مدافـع در مرحله 
تحقیقـات مقدماتی: اصل س��ی وپنجم قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ايران با عبارت )در همه دادگاه ها طرفين 
دع��وی حق دارند ب��رای خود وكيل انتخ��اب كنند و اگر 
توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد برای آنها امانات 
تعيين وكيل فراهم شود( و نيز ماده واحده )قانون انتخاب 
وكيل توس��ط اصحاب دعوی( مصوب 1370/7/11 مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام ض��رورت مداخله وكيل مدافع و 
تکليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمکين متهم را 
فقط در دادگاه ها و به هنگام رسيدگی ملحوظ داشته است 
و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتی به 

سکوت برگزار كرده است. 
با اين همه نقش سازنده وكيل مدافع در مرحله تحقيقات 
مقدماتی و نزد ضابطين دادگستری بر دست اندركاران امور 
قضايی پوشيده نيست. هرچند از ديدگاه تاريخی حق متهم 
به اس��تفاده از خدمات وكيل در دادسرا ديرتر از دادگاه ها 
مورد قبول قانون گذاران قرار گرفته - كه اين خود ريش��ه 

در نظام تفتيش��ی حاكم بر تحقيق��ات مقدماتی حتی در 
قرون هجدهم و نوزده��م دارد- در حال حاضر با توجه به 
ترافعی شدن بيش از پيش تحقيقات مقدماتی از يک سو و 
عدم توانايی بسياری از متهمين به ارائه دفاعی مناسب در 
دادسرا از س��وی ديگر و موارد عديده از اشتباهات قضايی 
و تضييع حقوق متهمين كه خود حداقل از موجبات اطاله 
دادرسی محس��وب می شود توجه قانونگذاران به اهميت و 
ضرورت حضور وكيل و ايفای نقش موثر از س��وی وی در 

مرحله جمع آوری دليل عليه متهم جلب شده است. 
1-1-5- نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 
در حقوق ایران: طبق تبصره الحاقی به ماده 112 قانون 
آيين دادرس��ی كيفری ايران )مته��م می تواند يک نفر از 
وكالی رس��می دادگس��تری را همراه خود داشته باشد. 
وكي��ل متهم بدون مداخل��ه در امر تحقيق پس از خاتمه 
بازجويی می تواند مطالبی را كه برای روشن شدن حقيقت 
و دف��اع از متهم يا اجرای قواني��ن الزم بداند به بازپرس 
تذك��ر دهد. اظه��ارات وكيل در صورت جلس��ه منعکس 
می ش��ود( به اين گونه نقش وكي��ل در مرحله تحقيقات 
مقدماتی در حقوق ايران بس��يار محدود اس��ت و هرچند 
صرف حضور وكيل خود گاهی در جهت تحکيم حق دفاع 
متهم محسوب می شود ليکن در عمل از امتيازات چنين 
حضوری فقط كسانی كه امانات مال يتامين و استفاده از 
آن را داشته باشند بهره مند می شوند. برای ساير متهمين 
در نظام كيفری ما س��خنی از مداخله وكيل تسخيری در 
مرحل��ه تحقيقات مقدماتی در ميان نيس��ت. به عالوه در 
آيين دادرسی كيفری كنونی به فرض حضور وكيل و ارائه 
اليحه ای درپايان تحقيق ب��رای بازپرس يا قاضی تحقيق 
هميش��ه امکان ادامه تحقيقات و اس��تنطاق از متهم در 
جلس��ات آينده و بدون حضور وكي��ل مدافع، در مواردی 
كه متهم در بازداش��ت به س��ر می برد وج��ود دارد و اين 
امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی ش��ود و نيز با عنايت 
به مقررات موجود آيين دادرسی كيفری مشاوره متهم با 
وكيل خود در جلس��ه بازپرسی، در صورتی كه اين امر از 
دي��دگاه بازپرس يا داديار تحقي��ق دخالت در امر تحقيق 

تلقی شود، همانند قانون سوريه، مجاز نيست. 
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بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
رئي��س HSE پااليش��گاه اول مجتمع گاز 
پ��ارس جنوب��ی از انج��ام موفقي��ت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادث��ه نات��وان كننده در خ��رداد ماه خبر 
داد. ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي ش��ركت 
مجتمع گاز پارس جنوبي، محمود محمدي 

رئي��س HSE پااليش��گاه اول گف��ت: در 
پيش بيني ه��اي ص��ورت گرفت��ه قب��ل از 
تعميرات اساس��ي و با برگزاري بالغ بر 18 
جلس��ه تخصصي هماهنگي با حضور كليه 
واحدهاي پااليش��گاه اول، نقاط پرريسک و 
تنگناهاي عملياتي و تعميراتي شناس��ايي 
بهب��ود عملي��ات  راس��تاي  گردي��د و در 

تعميرات اساس��ي و برداشتن گام هاي بلند 
به س��مت ارزش ه��ا و دس��تورالعمل هاي 
ص��ورت  الزم  برنامه ريزي ه��اي   ،HSE
پذيرفت و همکاران ب��ا آمادگي كامل وارد 
بازه  تعميرات اساس��ي شدند. وي در ادامه 
اف��زود: با تعهد و تخصص همکاران مجتمع 
گاز پارس جنوبي و نظ��ارت بيش از پيش 

مدي��ر پااليش��گاه و تمام��ي متخصصان و 
كارشناس��ان، تعميرات اساس��ي پااليشگاه 
با موفقيت ص��ورت پذيرفت كه س��ند آن 
انجام ص��دور 3232 مجوز كار و همچنين 
اداره  كار  نف��ر س��اعت حج��م   174528
HSE، بدون هيچ گونه حادثه  ناتوان كننده 
مي باش��د. مهن��دس محم��دي در پاي��ان 
خاطرنش��ان كرد: رم��ز موفقي��ت اين امر 
مه��م و تأثيرگذار، توكل، هم��ت، همدلي 
مضاع��ف، تعهد و تخص��ص كليه همکاران 

عملياتي، تعميراتي و پش��تيباني مي باش��د 
كه باعث شدند با همراهي ارزشمند تمامي 
تالش��گران عرصه HSE گام هاي اثر بخش 

ديگري در اين حوزه برداشته شود. 

اهـواز- خبرنـگار فرصـت امـروز-  
نشس��ت هم انديشی شركت برق منطقه ای 
خوزس��تان با صنايع بزرگ استان با حضور 
مع��اون راهب��ری ش��بکه برق كش��ور و به 
منظ��ور هماهنگی ب��ا صنايع جهت كاهش 
پيک تابس��تان  94 برگزار ش��د .مصطفی 
رجب��ی مش��هدی ، معاون راهبری ش��بکه 
برق كشور در اين نشست كه درمحل سالن 
كنفرانس ستاد اين شركت برگزار شد ابتدا 

باتش��ريح ويژگی های ش��بکه برق كش��ور 
ومنطقه واهميت  خدمت رسانی مطمئن و 
پايدارگف��ت: اميدواريم با همکاری و اعمال 
مديري��ت صحيح مصرف ب��رق و همچنين 
تعام��ل مثب��ت ب��ا مش��تركان صنعتی در 
اجرای دوطرح تعميرات و تعطيالت صنايع 

و طرح ذخي��ره عملياتی دراوج  مصرف بار 
كه صنايع در انتخاب طرح مختار هس��تند، 
بتوان بدون هيچ مش��کلی ب��رق مورد نياز 
مش��تركان استان را درتابستان سال جاری 
تامين نمود .در ادامه اين نشست سرپرست 
معاون��ت برنامه ريزی وتحقيقات ش��ركت 

با مهم دانس��تن برگزاری چنين جلس��اتی 
به منظور بررس��ی راهکاره��ای تامين برق 
مطمئن مورد نياز تمامی مش��تركان گفت:  
افزايش ناگهانی گرما در خردادماه امس��ال 
در مناطق مختلف كش��ور بويژه دراس��تان 
خوزس��تان كه عالوه بر مش��تركان خانگی 

دارای مش��تركان بزرگ صنعتی می باشد 
س��بب افزايش ناگهانی پي��ک مصرف برق 
گردي��د . به همين دلي��ل جهت هماهنگی 
بيش��تر بين صنع��ت برق و ديگ��ر صنايع 
بزرگ در راس��تای مديري��ت تقاضای برق 
وعدم خاموشی در شرايط بحرانی ، جلسات 
جداگانه ای با تک تک صنايع برگزار و مزايا 
و مشوق های طرح ذخيره عملياتی تشريح 

و معرفی گرديده است.

خرم آبـاد- خبرنگار فرصت امروز- 
رئيس پارک علم و فناوری استان لرستان 
علم��ی  فع��االن  و  دانش��گاهيان  گف��ت: 
ظرفيت بااليی دارند كه در اجرای برنامه 
ششم توسعه می توان از آن استفاده كرد.

مجيد ياراحمدی بيان كرد: از آنجايی كه 

رهب��ر معظم انقالب سياس��ت های برنامه 
شش��م توس��عه را ابالغ كردند بايد نسبت 
ب��ه اج��رای اين سياس��ت ها توج��ه ويژه 
برنامه ريزی متناس��ب  باش��يم و  داش��ته 

در اي��ن زمينه انج��ام دهي��م.وی افزود: 
يک��ی از مهم تري��ن س��رمايه های اجتماع 
م��ا دانش��جويان، اعض��ای هيئ��ت علمی 
دانش��گاه ها و دانش آم��وزان و علم آموزان 

هستند كه می توان در اجرای سياست های 
برنامه شش��م توس��عه از ظرفيت خوبی كه 
اي��ن افراد دارن��د، به خوبی اس��تفاده كرد.

ياراحمدی گفت: برای اجرای هر برنامه ای 

در جامعه بايد فرهنگ سازی مناسب صورت 
برنامه های شش��م  اج��رای  بگي��رد ك��ه 
ني��ز بايد با فرهنگ س��ازی همراه باش��د 
پژوهش��گران  و  دانش��گاهيان  يقين��ا  و 
علم��ی می توانند نقش بس��يار مهمی در 

فرهنگ س��ازی داش��ته باش��ند.

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- تيموري 
مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت آبفار 
اس��تان ايالم با اشاره به خشکسالي حاكم بر 
استان گفت : متاسفانه خشکسالي هاي چند 
سال اخير تاثير نامطلوبي بر منابع آبي استان 
داشته كه منابع تامين آب روستاها با توجه به 

پراكندگي و تفاوت اقليم در مناطق مختلف 
استان تاثير پذيري بيش��تر داشته است.وي 
اظهار ك��رد : به همين دليل آب بيش از 90 
روستاي استان در اين فصل به صورت سيار 
تامين مي ش��ود و در س��اير فصول نيز بيش 
از 40 روس��تا آبرساني سيار مي شوند. ضمن 

اينکه اكثر روستاها با كم آبي مواجه هستند.
تيم��وري اضافه كرد: 177 هزار نفر در  580 
روستاي استان ايالم ساكن هستند كه 498 
روس��تا با 175 هزار نفر معادل 98.5 درصد 
تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضالب 
روس��تايي استان هس��تند.وي شاخص بهره 

مندي روس��تاهاي استان از آب را 68 درصد 
اعالم كرد و گفت : اين ش��اخص نس��بت به 
متوسط كشوري درصد پائيني است و ارتقای 
آن نيازمن��د توجه ج��دي تري در تخصيص 
اعتبارات به بخش آب روستايي استان است.

دكتر صيدائي گل س��فيدي رئيس س��ازمان 

مديري��ت و برنامه ريزي اس��تان ايالم نيز با 
اشاره به رسالت خطير شركت آب و فاضالب 
روس��تايي كه تامين آب محروم ترين قش��ر 
جامعه اس��ت گفت : در شوراي برنامه ريزي 
و  كميته هاي  مربوطه و توزيع اعتبارات سعي 

مي شود آب روستاها در اولويت قرار بگيرد.

اراک- خبرنـگار فرصت امروز- اداره 
رواب��ط عمومی ش��ركت مخابرات اس��تان 
رواب��ط  س��ومين جش��نواره  در  مرك��زی 
عمومی ه��ای برتر ش��ركت مخابرات ايران، 

موفق به كس��ب رتبه اول كشوری گرديد. 
بر پايه اين گزارش در س��ومين جش��نواره 
رواب��ط عمومی های برتر ش��ركت مخابرات 
ايران، كه براساس عملکرد سال 93 ، روابط 

عمومی شركت های مخابرات استانی مورد 
ارزياب��ی قرار گرفتن��د، اداره روابط عمومی 
شركت مخابرات اس��تان مركزی در بخش 
معرفی سرويس های جديد موفق به كسب 

رتبه اول كش��وری گرديد ، در پی كس��ب 
اي��ن رتبه برت��ر ، مهندس مش��يدی مدير 
عامل شركت مخابرات استان مركزی، اين 
موفقيت ارزش��مند را به كاركنان اين اداره 
تبريک عرض نم��وده، از زحمات وخدمات 

آنان تشکر وقدردانی به عمل آوردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در سفر یک 
روزه به شـهر ایالم با حجت االسالم لطفی 
دیدار کرد. در این دیدار نماینده ولی فقیه 
در اسـتان ایالم با یادآوری 8 سـال دفاع 
مقـدس و دوران بازسـازی مناطق جنگی 
تاکید کرد: دکتر میرزاده در آن سالها مایه 
خیر و برکت بسـیاری برای اسـتان ایالم و 

مردم والیت مدارش بود.
دكت��ر حميد مي��رزاده رئيس دانش��گاه آزاد 
اس��المی و هيات همراهش در ابتدای سفر يک 
روزه به ايالم، به همراه اس��تاندار و برخی ديگر 
از مس��ئوالن و مديران استان ايالم با حضور در 
بيت نماينده ولی فقيه در اس��تان و امام جمعه 
ايالم با وی دي��دار كرد.ميرزاده در اين ديداربه 
ذك��ر دالوری ها و ايثارگری های مردم اس��تان 
ايالم در 8 س��ال جن��گ تحميل��ی پرداخت و 
گفت: بسيار خوشحالم كه بعد از سال ها دوباره 
به اس��تان قهرمان ايالم س��فر ك��رده و با مردم 

قهرمان اين ديار مالقات می كنم.رئيس دانشگاه 
آزاد اس��المی در بخش ديگری از سخنان خود 
به ارائه گزارشی از عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی 
در اس��تان ايالم پرداخت و گفت: اين دانش��گاه 
در تمامی اين س��الها 28هزار فارغ التحصيل در 
اس��تان ايالم داش��ته و 30درصد از بار آموزش 
عال��ی در اين اس��تان را برعهده گرفته اس��ت.

وی ادام��ه داد: حدود 48ه��زار مترمربع فضای 
آموزشی در استان ايالم و نسبت بسيار مطلوب 
اس��تاد به دانش��جو و حضور 12هزار دانش��جو، 
بخشی از وضعيت مناسب دانشگاه آزاد اسالمی 
در اس��تان ايالم اس��ت. ميرزاده با بي��ان اينکه 
اميدوارم درجلس��ه امروز هيات امنای اس��تان 
ايالم، مصوبات خوبی برای اين اس��تان تصويب 
شود، گفت: براساس مصوبه شواری عالی انقالب 
فرهنگی، هي��ات امنای اس��تانی نقش جدی و 
تاثيرگ��ذاری در تصميم گيری ها برعهده دارند و 
اميدوارم نتيجه جلس��ه امروز به نفع و مصلحت 

مردم اين استان باشد.
در ادامه اين ديدار حجت االس��الم محمدنقی 
لطفی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه 
ايالم نيز با عرض خير مقدم به رئيس دانش��گاه 
آزاد اسالمی و هيات همراه گفت: دكتر ميرزاده 
در سالهای جنگ و بعد از آن در دوران بازسازی 
ماي��ه خير و بركات زيادی برای اس��تان ايالم و 
مردمان��ش ب��ود و اميدواريم در س��نگر علم و 
دانش و در س��ايه اين س��فر نيز مانند گذش��ته 
منش��أ خير و بركت برای اين استان باشدوی با 
بيان اينکه دانشگاه آزاد اسالمی از بركات بزرگ 
انقالب اس��المی است، تصريح كرد: در 33 سال 
عمر اين دانش��گاه، خدمات بسيار ارزنده ای در 
حوزه های مختلف علمی از س��وی آن به كشور 
ارائه ش��ده و اين دانش��گاه را به يکی از بهترين 
دانش��گاه های كشور و حتی در عرصه بين الملل 
تبديل كرده اس��ت.امام جمعه اي��الم ادامه داد: 
اس��تان اي��الم ظرفيت های بس��يار زي��ادی در 
بخش ه��ای مختل��ف دارد و اميدواريم توس��عه 
دانشگاه ها در اين استان موجبات رشد و توسعه 
همه جانبه اين منطقه را به همراه داش��ته باشد.

وی با اشاره به دالوری ها و ازخودگذشتگی های 

م��ردم ايالم در 8 س��ال جن��گ تحميلی تاكيد 
كرد: م��ردم اين منطقه در طول 8 س��ال دفاع 
مق��دس در زير ش��ديدترين حم��الت هوايی و 
موش��کی، از مرزهای اين كش��ور دفاع كردند و 
انتظار به حقی اس��ت كه بعد از س��الها، ش��اهد 
رش��د و توسعه همه جانبه استان خود باشند كه 
به لطف خدا با توس��عه دانشگاه ها مقدمات اين 

رشد و توسعه فراهم خواهد شد.
در اين جلس��ه دكتر ش��هريار عباسی رئيس 
واحد ايالم نيز به ارائه گزارش��ی از فعاليت های 

دانشگاه آزاد اس��المی در اين استان پرداخت و 
برنامه های سفر يک روزه دكتر ميرزاده به ايالم 

را برای حاضران تشريح كرد.
دبي��ر هيات امنای اس��تان ايالم با اش��اره به 
خدمات دكتر ميرزاده در دوران جنگ تحميلی 
و س��ال های پس از آن برای بازس��ازی مناطق 
جنگی تاكيد كرد: مردم اس��تان ايالم به خوبی 
از خدم��ات دكتر ميرزاده در بازس��ازی مناطق 
جنگی آگاه هس��تند و خدمات آن س��ال ها را 

به خاطر دارند.

بدون هیچ گونه حادثه ناتوان کننده 

تعميرات اساسي 94 پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي پايان يافت

باحضور معاون راهبری شبکه برق کشور 

نشست هم انديشی برق منطقه ای خوزستان با صنايع بزرگ استان برگزار شد

استفاده از ظرفيت دانشگاهيان در اجرای سياست های برنامه ششم توسعه

بررسی مشکالت حوزه آب روستايی در ديدار  مدير عامل شرکت آبفار استان ايالم  با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان مرکزی موفق به کسب رتبه اول کشوری شد 

دکتر میرزاده در سفر به قدمگاه زائران عتبات عالیات :

 ايالم در مسير توسعه حرکت می کند

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مديرعامل شركت آب منطقه ای هرمزگان »داود حسين نيا« را به عنوان 
سرپرست جديد معاونت مالی و پشتيبانی معرفی كرد.مهندس علی رضايی تازيانی در اين حکم آورده است : »با توجه 
به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب اين ابالغ به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتيبانی منصوب می شويد 
تا وظايف محوله را زير نظر اين جانب به انجام رسانيد.موفقيت شما را در راستای خدمت به مردم و نظام اسالمی از 
خداوند متعال خواستارم.« مهندس رضايی از زحمات حسين عباس زاده در طول دوره تصدی اين مسوليت قدردانی 

و تشکر نمود و طی حکمی وی را به عنوان مشاور مديرعامل در امور برنامه ريزی منصوب كرد.

 داود حسين نيا به عنوان  سرپرست معاونت مالی و پشتيبانی
 شرکت آب منطقه ای هرمزگان معرفی شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدير امور آبفار شهرس��تان راميان از تعويض 3 دس��تگاه الکتروپمپ در 
مجتمع های آبرسانی اين شهرستان طی 3ماهه نخست سال جاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی ش��ركت آب و فاضالب روستايی اس��تان گلستان، شعبان بای مدير امور آبفار شهرستان راميان گفت: 
با همت و تالش نيروهای خدوم اين مديريت تعداد 3 دس��تگاه الکتروپمپ در مجتمع های ش��هيد رجايی و 
ش��يرآباد نصب گرديد.وی هزينه انجام اين عمليات را 210 ميليون ريال برشمرد.وی در پايان اظهار داشت: با 

اين عمليات تعداد 2300 مشترک در سطح 3 روستا از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند گرديدند.

 تعويض 3  دستگاه الکتروپمپ درمجتمع های آبرسانی روستايی
 شهرستان راميان
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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

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 15تیر 1394
شمــاره266

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

طراحی سایت

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

طراحی سایت
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فـقـط
5 هزار تومان

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

رايگان 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 

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 

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 

دکوراسیون و معماری

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

22051786 شرکت آرجی ایی 

نورپردازی داخلی
 و خارجی

فـقـط
5 هزار تومان

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

حقوقی

مشاوره حقوقی 
)خانواده(

عدالت و انصاف  09126111706
اندیشه صلح   77515199
آفتاب عدالت امین  26204714
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
88562596  موسسه پیشرو 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر  88813177
88750206 رضوان 
44234611 عدالت گستر فرمانیه 

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(

66761496 طنین عدالت 
موسسه مدافعان کوشای امین  88317245
صبا    66028601
 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
88479139 اعتماد 
88873420 بهین 
09126111706 عدالت و انصاف 
66923046 هامون 

مشاوره حقوقی 
)گوناگون(

مشاوران امین پایتخت   88935070
88628776 ثبت شتاب 
88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
88656033 ثبت پاسارگاد 
22883230 ثبت سید خندان 
88671278 ثبت آفریقا 
88100199 ثبت بامداد 
22920977 ثبت شفق 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 

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 

 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 پايه 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 15تیر 1394 ضمیمه 
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کشاورزی

عسل مونو
 فروش عسل با ساکروز

زير 3درصد)ديابتی(

گرده گل، بره موم ، ژل رويال

محصول چهارمحال بختياری

 و خوزستان

09107613071

22012422 آرمین 
88800620 اریان 
88610240 البرز 
22224189 آلوس 
89301000 سرمایه 

صرافی

55321217 سالن پوشش 
22874962 مدرن سقف 
88522845 نواندیشان سورنا 

22936780 فروشگاه آالچیق 

مبلمان ویالیی
و آالچیق

اجرای پوشش خرپا-
سقف سوله

88893105 پویا رستاک 
55322271 بللکا 
44269440 تزئینات روشن 
44351370 نماسازان پارسه 

تزیینات داخلی
با پوشش سلولزی

میدان آرژانتین
يک شركت ساختمانی در نظر دارد زمينی به متراژ1107 
متر ، دوبر، 30 متر بر اصلی با موقعيت اداری و تجاری را به 
فروش برساند جهت دريافت اطالعات  بيشتر با شماره ذيل 

تماس حاصل فرماييد.
09128888428
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