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مهدی شهر به آب گرم سمنان
چشمه های معدنی آب گرم سمنان واقع در دره 25 کیلومتری غرب سمنان 
و 17 کیلومتری غرب شهر مهدی شهر قرار دارند. طبق آزمایشاتی که بر روی 
آب این چش��مه ها ص��ورت گرفته، آب آن ها از نوع آب های کلروره س��دیک 
نیمه گرم، حاوی CO2 و  SH2 است که برای درمان بیماری های پوستی، 
مفصلی و ضایعات دستگاه عصبی مفید است. چشمه ها در دشتی که توسط 
ارتفاعات  محصور شده است قرار دارند. مساحت منطقه 50 هکتار و پوشش 

گیاهی آن به صورت مرتع میان بند بوده و در اقلیم نیمه خشک قرار دارند.
برای اجرای این برنامه، از میدان ورزش مهدی شهر، به سمت بلوار کارگر، 
حرک��ت نمایید. مس��یر 3 کیلومتری بل��وار را طی ک��رده و وارد جاده خاکی 
می ش��وید. مسیر با یک شیب نس��بتا تند به پایین سرازیر شده و از رودخانه 
گل رودب��ار عبور ک��رده و دوباره اوج می گیرد. مس��یر را حدود یک کیلومتر 
در جاده شوس��ه درجه 2 ادامه داده تا به یک چهار راه می رس��ید. مس��یر را 
مس��تقیما به س��مت غرب ادامه دهید و پس از 500 متر ب��ه مرغداری ها و 
گاوداری های منطقه می رسید. آن ها را نیز پشت سر نهاده تا به قریه متروکه 
امام زینعلی می رس��ید. قریه ای که تخریب ش��ده و فاصله آن از مهدی شهر 
حدود 7/5 کیلومتر است. مسیر در کنار دره ادامه یافته و  اندک اندک بر شیب 
مس��یر افزوده می شود. مسیر در زیر گردنه که با فاصله حدود 4/5 کیلومتری 
از امام زینعلی قرار گرفته به س��مت جنوب متمایل ش��ده و ش��یب مس��یر 
تندتر می ش��ود. اکنون پس از 13 کیلومتر رکاب زدن، بر فراز گردنه هستید. 
مس��یر جاده در غرب با شیب و پیچ های تند در انتظار شماست. این شیب و 
پیچ های تند را با احتیاط طی نمایید و پس از حدود 3 کیلومتر به قریه کلیاب 
می رسید. از آن جا به سمت جنوب رفته و پس از یک کیلومتر به استخرهای 
آب گرم می رس��ید. می توان  اندکی آسود و تنی به آب زد و  اندکی آرامش را 
تجربه کرد. س��پس حرکت به سمت جنوب آغاز می ش��ود. مسیر را از جاده 
خاک��ی  اندکی نامناس��ب در درون دره پی بگیری��د و از میان عوارض زیبای 
کوهس��تان و کوه ها و تپه ها می گذرید. با ط��ی حدود 3 کیلومتر به یک آغل 
می رسید. مسیر شما در درون دره ادامه می یابد. مسیر پر فراز و نشیب است 
و نامناسب. مسیر پس از حدود 5 کیلومتر به دو راهی تقسیم می شود. جاده 
خاکی که به س��مت شمال منشعب گردیده است و با یک چرخش به سمت 
ش��رق به طرف شهر درجزین رفته و طول آن حدود 10 کیلومتر است. جاده 

خاکی دیگر به س��مت جنوب امتداد یافته و به س��منان می رود. شما مسیر 
جنوبی را انتخاب کرده و در مس��یر پر دست انداز دره حرکت را  ادامه دهید. 
هر از گاهی مس��یر جاده خاکی ماش��ین رو سمنان دیده می شود و دوباره در 
میان رودخانه گم می گردد. با طی حدود 2 کیلومتر مس��یر جاده بر فراز یک 
بلندی مشخص می گردد. شیب نسبتا تند و کوتاه تپه را باال رفته و در مسیر 

قدیم سمنان- آبگرم حرکت را ادامه دهید.
حال مس��یر از غرب رودخانه آب گرم در میان تپه ماهورها ادامه می یابد. 
پستی و بلندی مسیر بسیار زیاد است. با طی 3 کیلومتر راه با شیب متوسطی 
به درون رودخانه آب گرم ادامه یافته و مسیر را در درون رودخانه پی بگیرید. 
 اندک��ی رکاب زدن در درون گل وش��ن های رودخانه دش��وار اس��ت اما این 
دش��واری بیش از حدود 2/5 کیلومتر ادامه نمی یابد و جاده دوباره در ش��رق 
رودخانه به چشم می خورد و شما در مسیر جاده قرار می گیرید. از این قسمت 
دیگر از فراز و نشیب، پستی و بلندی ها کاسته شده و مسیر با شیب مالیمی 

به سمت سمنان می رود.
بعد از 2 کیلومتر به محل تخلیه نخاله های ساختمانی سمنان می رسید.

مس��یر را حدود 3 کیلومت��ر دیگر که ادامه بدهید به کمربندی س��منان- 
دامغان می رس��ید. در گذش��ته از کمربندی به سمت جنوب آمده و از پشت 
تعمیرگاه های س��منان به میدان امام حسین می رسیدند اّما امروزه به دلیل 
بلوک گذاری، می بایست مس��یر را تا نزدیکی دو راهی مومن آباد طی نمود و 
پس از ورودی سمنان و گذر از میدان کومش به درون شهر رسید. کل مسیر 

پیموده شده 39/5 کیلومتر است. بهترین فصل برای اجرای برنامه اوایل بهار، 
اوایل پاییز و اواخر زمستان است.

در نظر داشته باشید در این مسیر، هیچ چشمه دائمی  جز در منطقه امام 
زینعلی برای تامین آب شرب وجود ندارد. همچنین در صورت بروز بارندگی 
به علت وجود خاک رس در منطقه عالوه بر گل آلود بودن جاده چس��بندگی 

خاک بر روی چرخ ها زیاد بوده و حرکت را بسیار دشوار و مختل می نماید.

طاش پایین چهارباغ
»روس��تای طاش پایین« در دامنه جنوب غربی رش��ته کوه ش��اهوار واقع 
ش��ده است. این روستا به علت وجود الیه های ذغال در میان الیه های آهکی 
مع��دن کاوی در منطقه جای��گاه ویژه ای دارد. چهارباغ در ش��مال خط الراس 
ش��اه کوه و کهکش��ان واقع شده اس��ت و ش��اه کوه باال در دامنه شمالی کوه 
ش��اه کوه واقع است. منطقه از لحاظ پوش��ش گیاهی نسبتا غنی بوده و انواع 
گرامینه، انواع گون، چوبک، درمنه، چمن گندمی، جارو علفی، زیره وحش��ی، 
کاسنی، کنگر، زرشک، ارس، نسترن وحشی، و داغداغان در آن دیده می شود. 
از جانوران منطقه می توان گراز، خرس، پلنگ، گرگ، گربه وحش��ی، تش��ی، 
خرگ��وش، بز کوهی، عقاب، کبک دری، ش��اهین، و کبک معمولی را نام برد. 
برای دسترسی به مسیر از شاهرود در جاده آزادشهر 2 کیلومتر پیش رفته در 
جاده ای که به س��مت ش��مال از جاده اصلی منشعب می شود به سمت مجن 
حرکت نموده و پس از طی حدود 25 کیلومتر به یک دوراهی می رسید. مسیر 
را مستقیما به سمت شمال ادامه داده تا با گذشت حدود 9 کیلومتر به طاش 
پایین می رس��ید. قبل از طاش پایین و پس از عبور از جاده شاه کوه، جاده ای 
خاکی در درون دره به س��مت غرب امتداد می یابد که به جاده معدن مشهور 
است. مسیر را در درون این دره پی گرفته، تا با گذشت حدود 2 کیلومتر مزارع 
طاش پایین تمام می شود و مسیر در درون دره امتداد می یابد. مسیر متشکل 
از فراز و نشیب های متعدد و عوارض کوهستانی است که در طول دره مشاهده 
می گردد. مس��یر پس از 3 کیلومتر پرش��یب شده و از دامنه کوه به سمت باال 
اوج می گیرد. مس��یری پرپیچ و پرش��یب که از میان درختان ارس می گذرد. 
حرک��ت به کندی صورت می گی��رد و انرژی زیادی برای عبور از آن مورد نیاز 
است. مس��یر در ارتفاع ادامه می یابد و به سمت شمال می رود.  اندکی فرود و 
سپس شیب رو به باال. فراز و نشیب آن پایانی ندارد.        ادامه در صفحه2

گزارشی از رستوران آسترا

پری دریایی در دل شهر

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

آنچه سعی است به اندر طلبت بنمایم 
این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد
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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

ادامه از صفحه اول
تا کنون حدود 3 کیلومتر را تا  اینجا پیموده اید. سپس 
در ج��اده ای پر پیچ به کف دره بروید. حدود 9/5 کیلومتر 
از طاش پیموده اید. جاده به دوراهی مش��خصی تقس��یم 
می ش��ود. مس��یر ش��رقی پس از 4 کیلومتر به سورخان 
می رس��د و مس��یری در غرب که امتداد می یابد. مس��یر 
غربی را کف دره دنبال نمایید.  اندکی که می گذرد باز بر 
تراکم ارس ها افزوده می شود. با گذشت حدود 2 کیلومتر 
به یک چشمه می رس��ید. می توان  اندکی آسود و دوباره 
مسیر را در دره پی گرفت. رودخانه ای کوچک در کف دره 
در جریان است و هر از گاهی در کف رودخانه سرسبزی 
بیش��تر می شود و خاک را محو می کند. دره و مسیر بعد 
از حدود 6 کیلومتر به س��مت جن��وب غرب تغییر جهت 
می دهد و زمین های زراعی آغاز می ش��ود. 3 کیلومتر که 
در حاشیه این زمین ها مسیر را طی کنید به یک استخر 
بزرگ آب می رسید. بهانه ای برای استراحت کردن و پس 
از آن دوباره رکاب زدن آغاز می ش��ود. مسیری که با فراز 
و نشیب پیموده شده و پس از 24/5 کیلومتر رکاب زدن 
از طاش پایین به روس��تای زیبای چهارباغ می رس��د. در 
چهارباغ اس��تراحت نمایید. صبح زود از خواب برخاسته 
و مس��یر را به سمت شاه کوه پی بگیرید. برای این منظور 
باید از جاده جنوب غربی روس��تا اس��تفاده کرد. مسیر از 
کنار مزارع روس��تا می گذرد و بع��د از 2 کیلومتر جاده به 
س��مت شرق تغییر مسیر می دهد. مسیر پر پیچ و خم و 
در برخی نقاط پر شیب است. ترکیب شیب و ضد شیب، 
مس��یر را بس��یار جذاب نموده است. با طی 5 کیلومتر به 
یک دوراهی می رس��ید. جاده جنوبی به س��مت شاهکوه 
پایین می رود. جاده ش��رقی را انتخاب کرده و به س��مت 
ش��اهکوه باال بروید.  اندکی شیب رو به باالست و سپس 
ش��یب رو به پایین در دره جاده امتداد می یابد تا پس از 
حدود 5 کیلومتر به شاه کوه باال می رسد. مسیر پس از آن 
کم کم ارتفاع گرفته ولی شیب آن محسوس نیست بعد از 
حدود 7 کیلومتر باید شیبی را باال رفت و از گردنه سرازیر 
ش��د. این شیب تند و پیچ های تند آن را طی نموده و از 

سراشیبی جاده پایین آیید. مسیر در حاشیه مزارع منطقه 
و در یک جاده آس��فالته امت��داد می یابد تا پس از حدود 
13 کیلومتر به تقاطع جاده طاش و ش��اه کوه می رس��د. 
مسیر را به سمت جنوب طی نموده و پس از 30 کیلومتر 
به ش��اهرود می رس��ید. برنامه در 2 روز قابل اجراست و 
طول مسیر از طاش پایین تا تقاطع شاه کوه باال در جاده 

طاش حدود 56 کیلومتر است.

جنگل ابر به شیرین آباد
جن��گل ابر یک��ی از ذخیره گاه های جنگلی اس��تان و 
 ایران اس��ت که در 45 کیلومتری شمال شرقی شاهرود 
قرار دارد. جنگل ابر با وس��عت 35 هزار هکتار، قسمتی 
از جنگل های باستانی هیرکانی است که همچون نواری 
سبز، بر شیب های شمالی کوه های البرز قرار گرفته است. 
جنگل ه��ای هیرکانی ک��ه از دوران ژوراس��یک بر جای 
مانده ان��د، 1/8 میلیون هکتار پوش��ش جنگلی  ایران را 

تشکیل می دهند. این قدمت از دوره سوم زمین شناسی 
از یک س��و و وجود گونه ه��ای گیاهی چون راش، بلوط، 
توس��کا، نارون، گیالس وحشی، بارانک، سرخدار، نمدار، 
و وجود چشمه های بسیار، پایین بودن درجه حرارت در 
فصل گرما از سوی دیگر ابر را به یکی از جنگل های ویژه 
 ایران و جهان تبدیل کرده است. جنگل ابر را قدیمی ترین 
جنگل جهان می دانند و برخی گیاه شناسان معتقدند که 
هر درخت آن حامل 10میلیون شناسه ژنتیکی است. در 
آن تنوع جانوری وسیع چون دال، پلنگ، خرس قهوه ای، 
ش��غال، خرگوش، ش��وکا، گاو کوهی، کفتار، کبک، و ... 
وجود دارد.در جنگل مسیرهای متعددی وجود دارد که 
معروف ترین آن ها جاده ابر به ش��یرین آباد اس��ت. برای 
دسترسی به ابر ابتدا از شاهرود در جاده آزادشهر حرکت 
ک��رده و پس از طی 32 کیلومتر از ش��مال جاده اصلی، 
جاده ای منش��عب می گردد که به سمت ابر می رود. این 
ج��اده را به طول حدود 13 کیلومتر ادامه می دهیم تا به 

روستای ابر می رسیم. مسیر جاده در حاشیه غربی روستا 
ادامه می یابد و به س��مت شیرین آباد می رود. رکاب زدن 
را می توان از این نقطه آغاز کرد. مس��یر در ابتدا ش��یب 
مالیمی  دارد و به سمت شمال می رود. پس از 2 کیلومتر 
مس��یر به سمت ش��مال غرب متمایل می گردد و پیچ و 
خم های جاده آغاز می ش��ود. حدود 3 کیلومتر که رکاب 
بزنید کم کم جنگل خود را می نمایاند و مسیر در البه الی 
درختان جنگلی ادامه می یابد.  اندکی بر ش��یب مس��یر 
افزوده می شود.مس��یر بعد از 2 کیلومتر از جنگل خارج 
شده و دوباره چهره تُُنک به خود می گیرد. پیچ های تند 
جاده را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاریم و مسیر 

به سمت شمال و شمال غرب در پیچ و تاب است.
 اندک اندک سرازیری ها آغاز می شود و در پیش رو پیچ 
و ش��یب تند جاده و عبور از جنگل بازی ابر و درخت و 
فضایی دلنش��ین و زیبا. مس��یر پس از حدود 4 کیلومتر 
)طی حدود 12کیلومتر از ابر( به دو راه تقس��یم می شود 
که ه��ر دو راه نهایتا ب��ا یکدیگر تالقی پی��دا می کنند. 
می توانید مس��یر ج��اده را که به غرب رفته و س��پس با 
یک چرخش به سمت ش��مال ادامه می یابد ادامه دهید 
یا مس��یر جاده پیش رو که به سمت شمال می رود و به 
ج��اده اصلی متصل می گردد را انتخاب کنید. ما مس��یر 

غربی را به دلیل عبور از میان جنگل انتخاب می کنیم.
مس��یر پس از حدود 2 کیلومت��ر از دوراهی اول دوباره 
به دوراهی تقسیم می شود که مسیر شرقی با پیچ و خم 
بیشتر به جاده اصلی متصل می گردد. مسیر شرقی را به 

دلیل عبور از جنگل انتخاب می کنیم.
مس��یر با ش��یب تند و پی��چ و خم های زی��اد همراه 
است. مس��یر را طی کرده تا پس از 2 کیلومتر، روستای 
ش��یرین آباد در نزدیکی ما دیده می ش��ود. مسیر از کنار 
یک آبگیر گذش��ته و سپس با یک تغییر جهت به سمت 
جنوب غرب به روس��تای شیرین آباد می رسد. طول کل 
مس��یر حدود 18/10 کیلومتر اس��ت که ابر را توسط راه 
شوسه درجه 2 به شیرین آباد متصل می کند. این مسیر 

در یک روز قابل پیمایش است.
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هتل لیستانا استانبول
 خدمات منحصر به فرد

هتل لیستانا استانبول در منطقه شیشلی نزدیکی میدان تقسیم قرار گرفته است. 
س��الن های این هتل همیش��ه امکان برگزاری همایش ها و کنفرانس برای گردش��گران تور استانبول را که 

خواهان این گردهمایی باشند، دارد. 
اتاق ها به سیستم تهویه مطبوع، مجهز هستند. یک صرافی نیز در هتل وجود دارد. اتاق جلسه کامال مجهز 

در هتل خدمات تبادل ارز نیز انجام می پذیرد. 
هتل با شکوه و مدرن لیستانا خدمات منحصر به فردی به مهمانان و گردشگران تور استانبول ارائه می دهد. 

امکانات هتل، لباسشویی، خشکشویی، صبحانه در اتاق، اتوکشی، صرافی، فکس و کپی.
سـایر امکانات: پذیرش ش��بانه روزی، اتاق های پاک و بدون س��یگار، آسانس��ور، پذیرش و تحویل سریع، 

گاوصندوق، تهویه، بار، گرمایش و بوفه
ساعت پرواز رفت 00:50 بامداد و برگشت 3:50 بامداد است. 

ساعت ورود به هتل 2بعد از ظهر و خروج از هتل 12 ظهر می باشد. مسافرین می توانند از تورهای 3، 4و7 
شب هتل استفاده کنند. 

مقصد پرواز فرودگاه آتاتورک اس��ت. مس��افران بعد از 3 س��اعت پرواز با هواپیمایی قش��م ایر وارد فرودگاه 
ش��ده و ترانس��فر فرودگاهی رایگان  )رفت و برگشت( برای آنها انجام می شود. مسافرانی که از تورهای آژانس 

گردشگران استفاده می کنند می توانند از یک گشت شهری رایگان نیز بهره مند شوند. 
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 88531430 تماس بگیرند. یا به سایت گردشگران سرزمین رویاهای 

طالئی www.ist24.ir مراجعه کنند. 

هتل هری
در کنار دیوار قسطنطنیه

این هتل لوکس و پنج ستاره که در منطقه مرتر استانبول واقع شده، امکانات خوب و کاملی را به شما ارائه می دهد. 
این هتل در نزدیکی فرودگاه اس��تانبول و کلیس��ای چوره و دیوار قسطنطنیه قرار دارد و امکانات خوبی مانند آبگرم 
با سرویس کامل، استخر سرپوشیده، باشگاه سالمت، دسترسی به اینترنت بی سیم در مناطق عمومی، دو رستوران، 
کافی ش��اپ، کافه و پارکینگ را داراس��ت. این هتل دقیقا داخل بازار بزرگ مرتر اس��ت و دسترسی خوبی به مترو و 

اتوبوس دارد. 
اتاق مهمانان در هتل به زیبایی تزیین شده و دارای امکانات خوبی مانند تهویه مطبوع، تلویزیون با ماهواره، صندوق 

امن و حمام و دستشویی است. 
فرودگاه آتاتورک در 10 کیلومتری این هتل قرار دارد. 

امکانات: تنیس روز میز، سونا، مرکز تناسب اندام، ماساژ، استخر سر پوشیده، 
خدمات: میز پذیرش 24 س��اعته، صرافی، لباسش��ویی، خدمات اتو، فکس، فتوکپی، خدمات زیبایی، آسانس��ور و 

گرمایش. 
خدمات آژانس: ساعت پرواز رفت 00:50 بامداد و برگشت 3:50بامداد است. 

اقامت 3، 4، 5 و 7ش��ب همراه با بلیت رفت و برگش��ت با پرواز قش��م ایر و ترانس��فر رایگان از فرودگاه تا 
هتل و برگش��ت از هتل تا فرودگاه و یک گش��ت ش��هری در استانبول همراه با لیدر فارسی زبان. الزم به ذکر 
اس��ت س��اعت چک کلیه هتل ها 2بعد از ظهر و چک اوت هتل س��اعت 12 ظهر است. برای کسب اطالعات 
www.ist24.ir بیشتر لطفا با ش��ماره های 88531430و یا به سایت گردشگران سرزمین رویاهای طالیی 

مراجعه کنید. 
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 کارت گرافیک در کامپیوتر شخصی دارای جایگاهی 
خاص اس��ت. کارت های فوق اطالعات دیجیتال تولید 
ش��ده توس��ط کامپیوت��ر را اخ��ذ و آنه��ا را به گونه ای 
تبدیل می کنند که برای انس��ان قابل مش��اهده باشند. 
در اغل��ب کامپیوتره��ا، کارت های گرافی��ک اطالعات 
دیجیتال را برای نمایش توس��ط نمایشگر، به اطالعات 
 Laptopآنالوگ تبدی��ل می کنن��د. در کامپیوترهای
اطالع��ات، همچنان دیجیتال باق��ی خواهند ماند زیرا 
ای��ن کامپیوترها اطالعات را به صورت دیجیتال نمایش 

می دهند. 
اگر از فاصله بس��یار نزدیک به صفحه نمایش��گر یک 
کامپیوتر ش��خصی نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که 
تمام چیزهایی که روی نمایشگر نشان داده می شود از 
»نقاط« تشکیل ش��ده اند. نقاط فوق »پیکسل« نامیده 
می شوند. هر پیکس��ل دارای یک رنگ است. در برخی 
نمایش��گرها )مثال صفحه نمایش��گر اس��تفاده شده در 
کامپیوترهای اولیه مکینتاش( هر پیکس��ل صرفا دارای 
دو رنگ بود: سفید و سیاه. امروزه در برخی از صفحات 

نمایشگر، هر پیکس��ل می تواند دارای 256 رنگ باشد. 
در اغل��ب صفح��ات نمایش��گر، پیکس��ل ها به ص��ورت 
»تمام رن��گ« )True Color( ب��وده و دارای 8/16 
میلیون حالت متفاوت هس��تند. با توجه به اینکه چشم 
انسان قادر به تشخیص 10میلیون رنگ متفاوت است، 
16.8 میلی��ون رنگ به مراتب بیش از آن چیزی اس��ت 
که چش��م انسان قادر به تش��خیص آنها بوده و به نظر 
همان ده میلیون رنگ کفایت می کند! هدف یک کارت 
گرافیک، ایجاد مجموعه ای از سیگنال هاس��ت که نقاط 

فوق را روی صفحه نمایشگر، نمایش دهند. یک کارت 
گرافیک پیش��رفته، یک برد مدار چاپی به همراه حافظه 
و یک پردازنده اختصاصی است. پردازنده با هدف انجام 
محاسبات مورد نیاز گرافیکی، طراحی شده است. اکثر 
پردازنده های فوق دارای دس��تورات اختصاصی بوده که 
به کم��ک آنها می توان عملیات گرافی��ک را انجام داد. 
کارت گرافیک دارای اسامی متفاوتی نظیر کارت ویدئو، 
برد ویدئو، برد نمای��ش ویدئویی، برد گرافیک، آداپتور 

گرافیک و آداپتور ویدئو است. 

همه چیز درباره کارت گرافیک

Galaxy S6 Edge و Galaxy S6 بررسی مختصر

  )DVB-T MOBILE( تلویزیون همراه
بی تردید یکی از مطالب جالب و خواندنی در ارتباط با موبایل نمایش برنامه های تلویزیونی است، خصوصا اگر این برنامه ها  از 

نوع برنامه های اصطالحا آنالوگ معمول نبوده و کیفیت تصویر شفاف دیجیتالی پیش روی شما قرار بگیرد. 
تکنولوژی که به  کمک آن اس��تفاده از تلویزیون های دیجیتالی در وس��ایل قابل حمل نظیر موبایل ها، امکان پذیر می شود 
 DVB-HTV  نام دارد که  ثبت آن به عنوان یکی از امکانات گوشی ها به گذشته ای چندان دور هم بر نمی گردد که همین 
نوظهور بودن ش��ایعات فراوانی  را پیرامون آن به وجود آورده که در ادامه به بررس��ی کامل و جامعی  پیرامون این تکنولوژی و 

گوشی های دارای آن می پردازیم.  
الزم به ذکر اس��ت، با توجه به خصوصیات پخش دیجیتال برنامه های تلویزیونی از طریقDVB-T، می توان به زودی در 
اتومبیل، در حین حرکت و مسافرت، برنامه های دلخواه تلویزیونی را تماشا کرد. ولی پخش DVB-T تازه شروعی برای این 

کار است و هنوز به راحتی و به سادگی نمی توان از راه اندازی Mobile-TV صحبت کرد. 
 ضم��ن اینکه برخ��ی از کامپیوترهای کیفی )Laptop( که اخی��را به بازار آمده اند، به ی��ک گیرنده تلویزیونی کارت 
)TV Tuner( مجهز هستند، به طوری که در مناطقی که پخش برنامه ها به صورت DVB-T  است، به راحتی می توان با 
آن برنامه های رادیویی و تلویزیونی را دریافت کرد و از آنجا که این برنامه ها به صورت دیجیتال هستند، می توان به سادگی 

و توسط یک نرم افزار ضمیمه، آنها را روی کامپیوتر یا CD/DVD  ضبط کرد. 
البته بدیهی است که استفاده از تلویزیون در اتومبیل، با توجه به ارتفاع پایین اتومبیل نسبت به ساختمان های اطراف، 
دیوارهای ضخیم و ساختمان های بلند در شهرها و همچنین با توجه به حرکت اتومبیل و تغییر مداوم موقعیت های مکانی 

آن، بدون اشکال نخواهد بود و تصویر تلویزیون در مواردی، صامت یا دارای پارازیت یا دچار قطع و وصل خواهد بود. 
ضمن اینکه حرکت س��ریع اتومبیل و جابه جایی س��ریع آن، دریافت یک تصویر کامل و س��الم یا شفاف را غیر ممکن 

می سازد. 
عالوه بر این، با وجود نتایج موفقیت آمیز تحقیقات انجام شده، ولی بنا بر دالیل مختلفی، از جمله مشکالت اقتصادی و 

گسترده نبودن شبکه DVB-T در همه جا، این فناوری جدید هنوز در اتومبیل ها به کار نرفته است. 

با هم به بررس��ی ویژگی های خاص و منحصر به فرد 
در نظ��ر گرفته ش��ده در پرچمدار جدید سامس��ونگ 
Galaxy S6 و Edge Galaxy S6 خواهیم پرداخت. 
سامسونگ در طراحی جدید خودش دست به کاری 
زده ک��ه تا به ح��ال در هیچ یک از گوش��ی های تلفن 
همراهش ش��اهد آن نبوده ایم، ترکیب فلز و شیشه. آیا 

این یک برگ برنده است؟ 
 از شیش��ه به کار رفته در طراحی گلکس��ی ش��روع 
می کنیم. سامسونگ در طراحی جدیدش از تکنولوژی 
 D Thermoforming جدیدی استفاده کرده، به نام
3 قبل از این ش��اهد به کارگیری نس��خه 25D از این 
تکنولوژی در سایر تلفن های همراه طراحی شده توسط 
دیگر ش��رکت ها بودیم اما در این ارتقا شاهد بهبود در 
طراحی شیشه ها با درصد مقاومت باالتر در مقابل فشار 

و خم شدن هستیم. 
تکنول��وژی  ب��ا  شیش��ه  تولی��د  فرآین��د   ط��ی 
3D Thermoforming  دو الیه شیش��ه در آستانه 
ذوب با دمای 800 درجه س��انتیگراد در یک قالب کنار 
هم قرار گرفته اس��ت. پیش از این گوش��ی تازه معرفی 
ش��ده LG G Flex 2 هم از این تکنولوژی اس��تفاده 

کرده بود. 
 بعد از شیش��ه به کار گرفته ش��ده در نس��خه جدید 
گلکس��ی، فلز به کار گرفته ش��ده در طراحی قاب این 
تلفن خود نیز قابل بررس��ی اس��ت. آلومینی��وم به کار 
گرفته ش��ده در این طراح��ی از آلومینیوم به کارگرفته 
ش��ده در س��اخت اجزای هواپیما و اتومبیل است. این 
آلومینی��وم با نام 6013 نام گذاری ش��ده که یک و نیم 
برابر مقاوم تر و 2/1 برابر در مقابل خراش قوی تر از نوع 
استفاده ش��ده در باقی تلفن های اندرویدی است که با 

نام آلومینیوم 6063 نام گذاری شده است. 
تاثی��ر به کارگیری فلز در طراحی گوش��ی روی آنتن 
دهی آن قابل بررسی است و برای خیلی ها سوال ایجاد 
کرده است. ولی سامسونگ اعالم کرده که با استفاده از 
جوش��کاری های فراصوتی در بدنه یکپارچه این گوشی 
حتی باعث بهبود آنتن دهی شده است. پیش از این در 
طراحی گوشی های با بدنه فلزی HTC شاهد نوار های 
پالستیکی س��یاه یا س��فید یکپارچه برای رفع مشکل 

آنتن دهی بوده ایم. 
همه اینه��ا نمایی لوکس را ب��رای Galaxy S6  به 
ارمغان آورده اس��ت. باید اعتراف کرد که سامسونگ در 
طراحی های سری کهکش��انی خود یک گام بلند رو به 
جلو برداشته و ما تفاوت ها و بهبود های قابل توجهی را 

نس��بت به S5 در نس��ل جدید را که در دو نسخه S6 و 
Edge S6 روانه بازار خواهد شد، شاهد هستیم. 

بات��ری گلکس��ی اس 6اج تنها 50میلی آمپرس��اعت 
ظرفیت بیشتر نس��بت به گلکسی اس 6 دارد. به دلیل 
آنکه نس��خه اج 0.2 میلی متر ضخامت بیشتری نسبت 
به نس��خه معمولی دارد، سامسونگ توانسته از این فضا 

استفاده کرده و حجم باتری را اندکی افزایش دهد. 
اس 6 اج مجه��ز به بات��ری 2600 میلی آمپرس��اعت 
لیتیوم-یون اس��ت که امکان تعویض نی��ز ندارد. طبق 
انتظار نی��ز در عمل تفاوت خاصی را در زمینه عملکرد 
باتری بین دو تلفن ش��اهد نیس��تیم. در واقع گلکسی 
اس 6اج همچ��ون ب��رادرش عملکرد متوس��طی را ارائه 
می کن��د. آزمای��ش پخش ویدی��و HD در ش��رایطی 

انجام می گیرد که تمام اتصاالت قطع بوده و روش��نایی 
نمایش��گر روی 50 درص��د تنظی��م می ش��ود. در این 
آزمایش تفاوت زیادی بین اس 6 و اس 6اج ندیدیم. در 
آزمای��ش وبگردی با وای فای یا 4G نیز این تلفن بیش 
از 9 س��اعت دوام می آورد و از این نظر عملکردی کامال 

مشابه با گلکسی اس 6 معمولی دارد. 
بعضی بر این باورند که پرداخت هزینه بیش��تر برای 
گلکسی اس 6 اج در مقایسه با اس 6 ارزش اش را ندارد، 
اما به نظر ما اگر مش��کلی با پرداخت این هزینه ندارید، 
ش��ک نکنید که گلکس��ی اس 6 اج انتخ��اب به مراتب 
بهتری اس��ت. درست اس��ت که امکانات نرم افزاری که 
برای لبه ها در نظر گرفته شده، چندان برتری خاصی را 
نسبت به نسخه معمولی در اختیارتان قرار نمی دهد اما 
طراحی متفاوت و جلوه مدرن و جذاب نسخه اج ارزش 
هزین��ه  کردن را دارد. در نهایت آنچه برای انتخاب بین 
اس 6 و اس 6 اج باید در نظر داش��ته باش��ید، مشخصا 

طراحی دستگاه و هزینه بیشتر برای نسخه اج است. 

نقاط قوت
* بدن��ه باری��ک، طراح��ی منحصربه فرد ب��ا لبه های 

منحنی
* کیفیت ساخت بسیار خوب

* دوربین عالی
* صفحه نمایش فوق العاده باکیفیت

* قدرت و بازده بسیار باال
نقاط ضعف

* غیرقابل تعویض بودن باتری و نبود درگاه حافظه
* برآمدگی دوربین در پشت دستگاه

* قابلیت های نرم افزاری محدود برای لبه های منحنی



5 www.forsatnet.ir  نمای   اوقات خوش
نیازمندی های  مشاغل  ایران

ضمیمه  شنبه 20تیر 1394
 نمای   اوقات خوششمــاره 268

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
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با اینکه رستوران»آسترا« در خیابان 
اصلی و نبش کوچه واقع ش��ده است، 
اما قرار داش��تن تابل��وی آن در پس 
درختان انب��وه خیابان ش��ریعتی، تا 
ح��دود زیادی  ای��ن رس��توران را از 
نظرها پنهان می دارد. طبقه پایین این 
رستوران، ارائه دهنده غذا و اسنک های 
بیرون ب��ر )Take Away( چینی و 
ژاپنی با قیمت هایی کمتر از رستوران 
است که عالقه مندان زیادی داشته و 

بر جذابیت رستوران می افزاید.
برای ورود به این رس��توران، باید از 
در شیشه ای کشویی اتوماتیکی عبور 
ک��رده و از راه پله به طبقه باال بروید. 
اطراف پل��کان آن را نرده های چوبی 
تیره رنگ و یک حفاظ شیشه ای، در 
برگرفته اس��ت. محیط این رستوران 
ب��ا ترکیب هماهنگ و چش��م نوازی 
از رنگ های س��رخ و ک��رم و قهوه ای 
س��وخته، محیطی آش��نا ایجاد کرده 
اس��ت ک��ه در آن می ت��وان به خوبی 
احس��اس راحتی ک��رد. کفپوش این 
س��الن از جنس سرامیک کرم رنگ و 
زیبایی اس��ت که تمیزی محیط را به 

خوبی نمایان می کند. 
چراغ های زیبا و منحصر به فرد

این رستوران دارای پنجره ای بزرگ 
است که سرتاسر ضلع غربی آن را در 

بر گرفت��ه و به این ترتیب ورود نور را 
با ترکیبی از زیبایی و حسی شاعرانه 
در غروب آفتاب همراه می سازد. شاید 
جذاب تری��ن عنصر ب��ه کار رفته در 
دکوراسیون این س��الن جمع و جور 
مرب��وط به چراغ ه��ای زیبا و منحصر 
به فردی ش��ود که با شکلی شبیه به 
جواه��رات تراش خ��ورده و صیقلی، 
با درخشش��ی نرم و نورافشانی مالیم 
و دلپذیر خود، از س��قف شیش��ه ای 
رس��توران آویخته ش��ده و در برخی 

جاها تا نزدیکی میز پایین آمده اند. 
منوی این رس��توران دامنه وسیعی 
از غذاهای فرنگ��ی و دریایی را در بر 
گرفته است و برای دسر، منوی کامل 
کافی ش��اپ یک��ی از امتیازهای این 

رستوران به شمار می آید. 
به گفته مدیر جوان آسترا، در طبخ 
غذاهای موجود در این رستوران سعی 
شده تا حد ممکن به سالمت و کیفیت 
آنها، توجه کافی شود و در عین حال 
طعم آنها نیز با ذائقه ایرانی هماهنگی 

داشته باش��د. از غذاهای معروف این 
رستوران می توان به غذای مخصوص 
سر آش��پز با نام »پری دریایی« اشاره 
کرد که متش��کل است از ماهی شیر، 
میگو، کاالماری و س��بزیجات اس��ت. 
همچنین سوپ سبزیجات و میگوی 
این رس��توران که حاوی میگو، قارچ، 
جوان��ه گندم، هویج، کل��م بروکلی و 
فلفل دلمه ای اس��ت، ب��ه علت طعم 
مخصوص و تازگی مواد آن، از شهرت 

باالیی برخوردار است. 

بهشت سس ها
در بین غذاهای طبقه  پایین آسترا 
هم می ت��وان ب��ه اس��پرینگ رول و 
شالومبا به عنوان مزه های پر طرفدار 

به خصوص میان کودکان اشاره کرد. 
اکثر غذاهای دریایی رستوران حاوی 
س��بزیجات تازه ی پخته ش��ده اس��ت،  
بش��قاب های غذای ارائه ش��ده توسط 
این رس��توران هم  با س��بزیجات تازه 
همراه است که در اشکال زیبایی تزئین 
ش��ده و منظره ای خ��وش آب و رنگ و 
اشتها بر انگیز به غذایتان می بخشد.  اگر 
از طرفداران س��س و چاشنی های غذا 
هستید، باید به شما مژده بدهم که این 
رستوران بهشت سس های خوش طعم 
و کم نظیر اس��ت که به صورت هفتگی 
آماده می شوند. عالوه بر آن، سس های 
مخصوصی برای هر غذا طبخ ش��ده که 
در هنگام س��رو، به صورت داغ روی آن 
ریخته می ش��ود و عطر و طعم بس��یار 
خوشایندی به غذا می دهد. این رستوران 
برنام��ه دارد تا به زودی تابلوهای خط و 
نقاشی برخی هنرمندان را در رستوران 
به نمایش بگذارد، تا مهمانان در هنگام 
صرف غ��ذا از آن لذت ببرند؛ همچنین 
این امکان برایشان فراهم خواهد بود تا 
تابلوی مورد عالقه خود را مس��تقیما از 

این رستوران خریداری کنند. 

اطالعات تکمیلی 
رستوران آسترا

نام رستوران:

آسترا          
Osetra

نوع رستوران: 
اروپایی-آسیایی      
European-Asian

آدرس: 
شریعتی، قلهک، پایین 

تر از دولت ، روبروی 
مسجد جامع، نبش 

کوچه امانپور، پالک 3

 22631016-17
ساعت کار: 

10-24 
رزرو تلفنی: دارد

ظرفیت: 50 صندلی

متوسط قیمت با 
مخلفات برای هر نفر: 

40000 تومان به باال
پارکینگ: به راحتی

کارت خوان

پری دریایی در دل شهر
ضمیمه دوشنبه 29 دی 1393

شمــاره 141
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اگر به دنیای دکوراس��یون، معماری و طراحی داخل 
عالقه مندید، اگر ذوق  هنری در خود می بینید و اشتیاق 
فراوانی به زیباس��ازی محیط زندگ��ی خودتان دارید و 
همین طور می خواهید اصولی تر دس��ت به تغییرات در 
من��زل یا محیط کارت��ان بزنید، حتما به مقاله بس��یار 
مفید درباره دکوراس��یون و طراحی داخلی نیاز دارید. 
این مقاله بسیار خواندنی و کاربردی دکوراسیون حتما 

شما را در این راستا یاری خواهد کرد. 
همه انسان ها در اعماق درون خود خواستار آرامشند. 
ای��ن امر، ب��رای هر فرد، اگ��ر نه در هیچ ج��ای دیگر، 
حداق��ل در خانه باید محقق ش��ود. در خانه اس��ت که 
می توان انرژی های از دس��ت رفته طی روز را جایگزین 
کرد. دور هم جمع ش��دن اعضای خانواده، گپ زدن و 
چیزهای ساده این چنینی به ما انسان ها کمک می کند 
تا خس��تگی های روزانه را در جایی بی��رون از خانه جا 
گذاش��ته و برای فردا آماده ش��ویم. فضای داخلی خانه 
می تواند منبع تمام نش��دنی نش��اط و آرامش باشد، به 
ش��رطی که بعضی از جزییات ظریف را که بسیار موثر 
هم هس��تند، رعای��ت کنیم. گاهی توج��ه به نکته های 

کوچک، نتایج بزرگی به دنبال دارد. 
ام��روزه، اهمی��ت طراحی مناس��ب فض��ای داخلی 
من��زل و محی��ط کار و تاثی��ر آن در افزایش بهره وری 
و ایج��اد حس آرامش امری اس��ت انکارناپذیر. هرچند 
استفاده از میلگرد و رابیتس و متعاقب آن گچ یاسیمان 
سال هاس��ت در کش��ور ما رواج دارد ام��ا در طول این 
مدت نحوه طراحی داخلی به ویژه طراحی دکوراس��یون 
س��قف دس��تخوش تغییرات زیادی ش��ده است. سابق 
ب��ر این طرح ها همگی یک چارچوب خاصی داش��تند، 
اس��تفاده از اش��کال منظم، چند ضلعی منظم، دایره یا 
بیضی یا تلفیقی از این اش��کال بس��یار متداول بود اما 
امروزه طراحان داخلی سعی دارند کمتر از قرینه سازی 
اس��تفاده کنند یا به بیان بهتر س��بک های کالس��یک 

رفته رفته جای خود را به سبک های مدرن داده اند. 
توج��ه ب��ه فض��ای داخلی و نح��وه و تقس��یم بندی 
پالن ه��ا، نقش مهمی را در س��اختار معم��اری یک بنا 
ب��ر عهده دارد. طراحی فضایی ب��ا انعطاف پذیری باال و 
تنوع پذی��ر از لحاظ چیدمان و آرایش س��طوح می تواند 
کارکرد ه��ای مختلفی را بپذیرد و این در حالی اس��ت 
که مخاطب احس��اس رضایت بیش��تری از فضا خواهد 
داشت. اس��تفاده از جدا کننده های سبک و قابل حمل، 
شفاف س��ازی، رنگ بندی های متناس��ب ب��ا نیاز های 
موجود، تنوع مصالح، توجه به نحوه قرار گیری و تعامل 
مابین فضاهای مختلف از جمله ویژگی هایی هستند که 
در کنار س��اختار خاصی که برای یک پالن معماری در 
نظر گرفته ش��ده، می تواند بر غن��ای آن افزوده و حتی 

قسمتی از مشکالت آن را حل کند. 
معم��اری داخلی نق��ش عم��ده ای در کیفیت فضای 
س��اختمان ایفا می کند. نحوه چیدمان و تقس��یم بندی 
فض��ا، جنس و رنگ پوش��ش س��طوح )کف، س��قف و 
دیواره��ا(، ن��ور پ��ردازی، مبل�مان و مجموع��ه عوامل 
موثر دیگ��ر تعیین کننده زیبای��ی و کارآمدی فضاهای 
داخلی هستند. امروزه، تاثیر معماری داخلی بر آرامش 
)مجموع��ه هنجارهای عصبی(، راندم��ان )در فضاهای 
اداری(، اثربخش��ی )در فضاهای تجاری( بسیار بدیهی 

و الزم به نظر می رسد. 
از س��وی دیگر، معماری داخلی ب��ه لحاظ معیارهای 
روانشناس��ی اهمی��ت بس��یاری دارد. می��زان امنیت، 
صمیمیت، شور و هیجان و آرامش موجود در یک فضا 
را می توان با راهکارهای مناسب تشدید یا تضعیف کرد. 
باید دانست که هر کدام از انسان ها دارای تعلقات ذهنی 
و روحی خاصی هستند که پاسخگویی به نیازهای آنها 

در معماری داخلی در اولویت قرار می گیرد. 
مبح��ث طراح��ی و دکوراس��یون داخل��ی، اهمیتی 
مراک��ز  و  دانش��گاه ها  از  بس��یاری  در  و  خاص یافت��ه 
علمی حتی به عنوان رش��ته ای مجزا تدریس می ش��ود. 
الگوه��ا و ایده های مختلفی اعم از مدرن و کالس��یک، 
توس��ط طراحان این رش��ته به کار گرفته می شود و از 
محدودیت ه��ای معماری در زمینه اجرا، معموال خبری 

نیست و می توان به ایده های بلند پروازانه ایشان تجسم 
بخشید، چه بس��ا به گونه ای میان گس��تره ای، موضوع 
فعالی��ت رش��ته های مختلف هنری از مجسمه س��ازی 
گرفت��ه تا نقوش برجس��ته ق��رار می گیرد. پیش��رفت 
تکنولوژی به س��بب تس��هیل در یکس��ری از مس��ائل 
تاسیس��اتی و اجرایی از یک طرف و تنوع و کارایی باال 
در محصوالت عرضه ش��ده، زمینه مس��اعد و کارآمدی 
را در س��طح جامعه به وجود آورده اس��ت؛ بهانه ای که 
پرداخت��ن به مقوله طراح��ی داخلی را ج��زء الینفک 
فضاه��ای معم��اری برمی ش��مارد. معم��اری داخلی و 
توجه به جزییات و تزئینات بعد از چندین دهه س��کوت 
و فراموش��ی، رویک��ردی دوباره پیدا ک��رده و جالب تر 
اینکه س��عی می کند نمود هایی از معماری گذش��ته را 
در تلفیق��ی با الگوهای مدرن بیان کند؛ مس��ئله ای که 
سال ها است در معماری مورد بحث و جدل قرار گرفته 

و تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. 
معم��اری گذش��ته ما سرش��ار اس��ت از ظرافت ها و 
ریزه کاری های��ی که هزاران ای��ده و خالقیت را در خود 
نهفت��ه دارد. تزیین��ات و کاش��ی کاری های داخل��ی با 
تناس��بات و رنگ بن��دی خاص خوی��ش در کنار کالبد 
درون��ی، فضایی رمزگونه را تداعی می کنند و هم اکنون 
نی��ز ارزش فضای��ی خوی��ش را حفظ کرده اس��ت یک 
طراح داخلی مس��ئول طراحی، دکوراسیون و عملکرد 
فضای کارفرماس��ت خواه فضا تجاری باشد یا صنعتی و 
مس��کونی. او همکاری نزدیکی با معماران و کارفرمایان 
ب��رای تصمیم گیری در مورد س��اختار ی��ک فضا، نیاز 
کاربران آن و بهترین س��بک مناسب هر دو مورد دارد. 
این حرفه ترکیبی از مهندس��ی و هنر اس��ت و مستلزم 
داشتن ذهنی منحصر به فرد برای به کارگیری مناسب 

هر دو رشته است. 
ع��الوه بر شناس��ایی رن��گ و محص��والت و مصالح 
و مبلم��ان بای��د مه��ارت گفت وگو با کارفرم��ا و قبول 
سفارشات را داشته و روش های اجرا و نگهداری عناصر 
معرفی کننده فضا را بداند. همچنین باید ساختار فضا را 
بشناسد. این عامل از دانش موردنیاز برای طراح او را از 

دکوراتور متمایز می کند. 
طراح داخلی باید قابلیت برنامه ریزی و اجرای پروژه، 
تصمیم های عملکردی را داشته و با پیمانکار و کارفرما 
هم��کاری کند و تمام کاره��ا بنا به نظر خود آنها انجام 
ش��ود. برای این منظور باید بین سلیقه خود و کارفرما 
تعادل برقرار کند و بیش��تر سلیقه کارفرمای خود را در 
نظر داش��ته باشد. این عامل شاید در ابتدا برای کسانی 
که می خواهند وارد این حرفه شوند، ناامید کننده باشد. 
به خصوص کس��انی که می خواهند قبل از اینکه ساخت 

یک بنا تمام ش��ود طراحی خودش��ان را ش��روع کنند. 
ای��ن دو موضوع بیانگر این نکته اس��ت که آنها باید در 
م��ورد طراحی اولیه و پردازش اطالع��ات و زمان بندی 
کارها مهارت داش��ته باش��ند. این اصل موجب تعجب 
تعداد زیادی از طراحان واقعی می شود که انتظار دارند 
تاثیرپذی��ری کمتری از قواعد اجرای��ی و فنی در مورد 

پیدایش یک فضا و حس کلی آن داشته باشند. 
افراد موف��ق در این صنعت اظه��ار می دارند قابلیت 
متع��ادل ک��ردن عملک��رد با زیبای��ی، تعیی��ن کنندۀ 
موفقیت یک طراح داخلی اس��ت. ب��ا وجود پیچیدگی 
کار، آن��ان که به خوب��ی از عهده آن بر می آیند بس��یار 

راضی و خشنودند. 
آنچ��ه که هم��واره باید مدنظر قرار گیرد آنس��ت که 
ه��ر فضای داخلی اعم از محل کار، تفریح یا س��کونت، 
قابلیت زیبا ش��دن را دارد؛ تنه��ا باید از اصول و عوامل 
س��ازمان بندی صحی��ح به ع��الوه کمی ذوق و س��لیقه 
اس��تفاده کرد تا ش��رایط مناس��ب و دلخواه پدید آید. 
شروع کار در فضاسازی و تزیین باید عاری از جنبه های 
ذهنی و خیال پردازی غیر واقعی باش��د. برخورد اول با 
مسئله الزم اس��ت با در نظر گرفتن عینیات و امکانات 
ص��ورت پذیرد. س��اختن خانه ای در رویا آس��ان اما در 

عمل سخت و دشوار است. 
در ای��ن بین هم��واره هدف ارائه طریقتی اس��ت که 
تخی��ل نیز مانند س��ایر عوامل، تح��ت نظمی منطقی 
درآید و ش��کل عنصری سازنده به خود گیرد. به خاطر 
عوامل متعددی که در ش��کل گیری ی��ک طرح موقت 
دخال��ت دارند اج��رای کار نیازمند برنام��ه ای دقیق و 
منظم اس��ت. پیش��رفت قدم به قدم و حس��اب شده از 
ات��الف وقت و هزینه می کاهد و در نتیجه حاصل کار را 
پرثمر می س��ازد، بنابراین در طرح اجرایی عواملی چند 

الزم است موردنظر قرار گیرد. 
 

 عملکرد
نخستین عنصری که در بدو امر باید مدنظر قرار گیرد 
عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است. یک چهار 
دیواری می تواند به عنوان اتاق خواب، نشیمن، اتاق بچه، 
آش��پزخانه، سالن ورزش، فروشگاه یا اداره شخص معین 
برای فعالیت مشخص قرار گیرد. ضروری است با استفاده 
از عواملی چون نورپردازی و چیدن مبلمان تقسیم شود 

تا عملکرد هر یک دقیقا مشخص شود. 

 افراد
نیازهای یک خانواده پر جمعیت با احتیاجات فردی 
مجرد یکسان نیس��ت. وجود اطفال خردسال قهرا نوع 

خاصی تزیین را دیکته می کند. خصوصیات روانی افراد 
خان��واده و زمان��ی را که با هم یا ج��دا از هم در منزل 
ص��رف می کنند نی��ز از عوامل مهم��ی در آرایش خانه 
بش��مار می رود لذا منظور داشتن س��لیقه تمام اعضای 

خانواده ضروری است. 

آسایش
در نظر گرفتن آس��ایش ساکنان خانه بیش از زیبایی 
در دکوراسیون واجد اهمیت است. اتاق زیبا اما غیر قابل 
اس��تفاده تدریجابه جایگاه ارواح بدل می شود! محل کار 
زندگی یا استراحت چنانچه ش��رایط مناسب و راحتی 
فراهم نش��ود دارای فضای س��نگین و کسالت بار شده 
افراد را از خود گریزان خواهد کرد نقش عمده معماری 
و تزیین داخلی در حقیقت ایجاد محیطی مناسب برای 

زیستن و فعالیت های انسانی است. 

 ویژگی ها
منظره اتاق، میزان نور طبیعی و خصوصیات معماری 
س��اختمان از دیگر عواملی هس��تند که قبل از ش��روع 
تزیی��ن باید مدنظر قرار گیرند. این عوامل اجزای ثابتی 
را تش��کیل می ده��د که تغییر آنها و پ��س از اتمام کار 
دیگران امکان پذیر نیس��ت ل��ذا ترکیب بندی را طوری 
بای��د انجام داد ک��ه از جنبه های مثب��ت این ویژگی ها 

حداکثر بهره  برده شود. 

 نقشه
انجام کار چه در ساختمانی نو و چه تغییر دکور یک 
ساختمان کهنه باشد باید با در نظر گرفتن شکل فضا و 
پیاده کردن نقشه آن صورت گیرد. کشیدن نقشه یکی 

از ضروری ترین اقدامات است. 
مبلم��ان ی��ا تغییر رنگ روی نقش��ه امری س��اده و 
بدون خرج اس��ت اما ارتکاب هر اش��تباه پس از اتمام 
کار به قیمت صرف هزینه اضافی و دوباره کاری اس��ت. 
نقش��ه نه تنها فضای قابل استفاده را پیشاپیش نمایش 
می دهد، بلکه به کمک آن می توان تعداد و اندازه اثاثیه 

مورد نیاز را نیز مشخص کرد. 
نور

ضمن کش��یدن نقشه مناطقی که از آنجا نور طبیعی 
به داخل تابیده می شود و نواحی تاریک همچنین تعداد 
چراغ های سقفی و آباژور با تعیین محل دقیق آنها الزم 
است مشخص شوند محاسبه روشنایی عمومی و نقاطی 
که احتیاج به نور بیش��تری ب��رای مطالعه یا کار دارند، 

واجد اهمیت خاصی است. 

 سطوح
س��طوح اصلی اتاق شامل سقف و کف و دیوار هاست؛ 
پرده ها، روکش مبل و صندلی، س��طح درها و پنجره ها 
نیز س��طوح کوچک تر را تشکیل می دهند. رنگ، نقش، 
بافت در بزرگ یا کوچک جلوه دادن اتاق موثر اس��ت، 
نق��وش درهم و رنگ های تند بر س��طوح مذکور قدرت 
جلب توجه بیش��تری داش��ته و فضا را شلوغ و کوچک 
خواهن��د کرد. طاقچه ها، رف ها، ارس��ی ها، هش��تی ها، 
حوض ه��ا و باغچه ه��ا تنها ش��ماری از عناصر کالبدی 
طراحی داخلی در ایران هستند. روش معماران گذشته 
ایرانی در به کارگیری این عناصر، در راستای آن بوده تا 
از جذابیت فرم کاس��ته و به غنای فضا افزوده شود. این 

همان هندسه همراه با تزیینات است. 
به نظر می رس��د، طراحی داخلی در ایران، از یک سو 
در چنبره نوس��تالژیای طاقچه ها، رف ها و اُرس��ی های 
قدیم گرفتار مانده و از س��وی دیگر به دکوراس��یون و 
ابع��اد دراماتیک و تزیینی فضاها تقلیل یافته اس��ت. با 
تمام اینها، طراحی داخلی فرآیندی اس��ت که همزمان 
باید س��ویه های زیباش��ناختی و عملکردی را س��امان 
دهد. طراحی داخلی یک س��اختمان، داس��تانی است 
که ش��خصیت اصلی آن خود انس��ان است؛ در این بین 
حضور او در این فضا، چگونگی آن و ویژگی های فضایی 
که انس��ان در آن قرار می گی��رد، می تواند تداعی کننده 

اصولی باشد که در فوق به آنها اشاره شد. 

مفید درباره دکوراسیون و طراحی داخلی
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کارخانه تولید کننده: پورشه  
کشور تولید کننده: آلمان 

شرکت گارانتی/خدمات دهنده:معین موتور  
کالس بدنه: لیفت بک  

معرفی خودرو  
نخس��تین محصول چهار در کمپانی پورش��ه )PORSCHE( در نمایش��گاه خودرو شانگهای چین س��ال 2009 به نمایش 
گذاش��ته ش��د که با اس��تقبال و توجه خاصی هم مواجه ش��د. این خودرو ک��ه پانامرا )PANAMERA( ن��ام دارد در گروه 
خودروه��ای چهار در لیفت ب��ک  )Liftback( جای  می گیرد با همان طراحی خاص دیگر محصوالت پورشه.پورش��ه پانامرا در 
س��ه تریم اس، 4اس و توربو )S-4S-Turbo( عرضه می ش��ود که تریم مذکور پانامرا – توربو )Panamera Turbo( است 
با حجم پیش��رانه 4.8 لیتر و آرایش )V8( که با اس��تفاده از پرخوران دوتایی )Twin Turbo( موتور قادر به تولید 493 اسب 
بخار )hp( یا 500PS  نیرو است و با استفاده از سیستم تعویض دنده 7 سرعته نیمه اتوماتیک ساخت پورشه )PDK(و کالچ 

دو صفحه ای این نیرو را به چهار چرخ منتقل می کند.   
از رقب��ای اصل��ی پورش��ه پانام��را تورب��و  )PorschePanamera Turbo( می ت��وان ب��ه مرس��دس بن��ز س��ی ال اس- 63 
ای ام جی)Mercedes-Benz CLS 63 AMG(، ب ام و - ام 5 )BMW M5(و آئودی - اس 6 )Audi S6( اشاره کرد. شتاب 

اولیه این خودرو 4.2 ثانیه )100Km/h-0(است  و حداکثر سرعت آن به 307 کیلومتر در ساعت می رسد. 

پورشه پانامرا توربو

پروتون جنتو

مشخصات مهم
4806حجم موتور

8تعداد سیلندرها
خورجینی V شکلآرایش قرارگیری سیلندرها

550 اسب بخار در 6000 دور در دقیقهحداکثر توان خروجی
750 نیوتون متر در 2250 تا 4500 دور در دقیقهحداکثر گشتاور خروجی

موتور جلو چهار چرخ محرکسیستم حرکتی خودرو )انتقال قدرت(
جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیکنوع جعبه دنده

8تعداد دنده )جلو(
306حداکثر سرعت

4شتاب صفر تا 100 )برحسب ثانیه(
11.5 لیتر در 100 کیلومترسیکل ترکیبی مصرف سوخت

یورو 5استاندارد آالیندگی

cc 1600 حجم موتور
بنزین سوزنوع موتور

4تعداد سیلندرها
16تعداد سوپاپ ها

خطی مستقیمآرایش قرارگیری سیلندرها
موتور جلومحل قرار گیری موتور
انژکتوری پاشش چند نقطه ایسیستم سوخت رسانی

50 لیترظرفیت باک

حداکثر توان خروجی 
110 اسب بخار در 6000 دور در 

دقیقه

حداکثر گشتاور خروجی 
148 نیوتون متر در 4000 دور 

در دقیقه
68.75 اسب بخار بر لیترتوان خروجی حجمی 

)Transmission( مشخصات جعبه دنده
جعبه دنده اتوماتیکنوع جعبه دنده

4تعداد دنده )جلو(
کنسول میانیمحل قرارگیری اهرم تعویض دنده
سیستم حرکتی خودرو )انتقال 

قدرت(
موتور جلو دیفرانسیل جلو

سیستم ترمزها
روغنی با بوستر خالئینوع سیستم ترمز

دیسکی خنک شونده با هوانوع دیسک و کالیبر ترمز جلو

دیسکی خنک شونده با هوانوع دیسک و کالیبر ترمز عقب
سیستم تعلیق و فرمان

مستقل برای هر چرخنوع سیستم تعلیق
مک فرسونتعلیق جلو
نیمه مستقلتعلیق عقب

هیدرولیکیکمک فنرهای جلو
هیدرولیکیکمک فنرهای عقب
قدرت کمکی هیدرولیکینوع سیستم فرمان

عملکرد اتومبیل
190 کیلومتر بر ساعتحداکثر سرعت

11 ثانیهشتاب صفر تا 100 )برحسب ثانیه(
10.1 لیتر در 100 کیلومترمصرف سوخت شهری
5.8 لیتر در 100 کیلومترمصرف سوخت جاده ای

8 لیتر در 100 کیلومترسیکل ترکیبی مصرف سوخت
یورو 4استاندارد آالیندگی

EURONCAP  ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا
امکانات رفاهی و آپشن ها

کیسه های هوا ) نوع و تعداد (
مجهز به دو کیسه هوای ایمنی که 

شامل: جلو، جانبی
ABS  دارای 4 کاناله به همراه EBDسیستم های پایداری و کمک راننده

سیستم های امنیتی و حفاظتی
دارای سیستم کلید هوشمند 

ضدسرقت، مجهز به ریموت کنترل

سیستم فرمان و هدایت پذیری
قدرت کمکی idnv.gd;d به همراه 
سیستم هوشمند الکترونیکی فرمان و 

سیستم حساس به سرعت

نوع غربیلک

3 شاخه اسپرت به همراه تنظیم 
تلسکوپی در 2 حالت، دارای ریموت 
کنترل صوتی از روی غربیلک فرمان، 

دارای روکش چرمی

سیستم های تهویه مطبوع
دارای سیستم تهویه مطبوع کنترل 

دستی

سیستم صوتی و تصویری
رادیو قابلیت پخشCD، دارای پورت 

USB، AUX

سیستم های مولتی مدیا
دارای نمایشگر چند منظوره جهت 
نمایش اطالعات سفر و اطالعات راننده

سیستم صندلی های جلو

دارای سیستم هوشمند پشت 
سری ها برای جلوگیری از صدمات 

تصادف، صندلی راننده دارای تنظیم 
دستی

سیستم آیینه ها
تنظیم برقی به همراه راهنمای 

LED
تنظیم برقی تمام پنجره هاسیستم شیشه ها

دارای مه شکنسیستم روشنایی جلو
دارای مه شکنسیستم روشنایی عقب



8www.forsatnet.irنمای حقوقی
نیازمندی های  مشاغل  ایران

ضمیمه  شنبه 20تیر 1394
شمــاره268

اعاده دادرس��ی یکی از روش های فوق العاده ش��کایت از احکام است که روشی 
عدولی و راهی برای برگش��ت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی می باش��د. با این 
هدف که دادگاه از رأی قطعی س��ابق خود عدول کند، زیرا ش��اکی مدعی اس��ت 
که صدور آن رأی از روی اش��تباه بوده و دالیل موجود اجازه نمی دهد که چنین 

حکمی باقی بماند. 

انواع اعاده دادرسی: 
1- اصلی: مختص مواردی اس��ت که مقتضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن 

را درخواست کند. 
2- طاری: که در اثنای دادرس��ی، حکمی به عنوان دلیل ارائه ش��ود و کسی که 

حکم یاد شده علیه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند. 

جهات اعاده دادرسی: 
محکوم  علیه  )فرد محکوم شده(حق دارد در صورت وجود یک یا چند تا از این 

جهات، درخواست اعاده دادرسی کند: 
1- موض��وع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باش��د. مثال خواه��ان از دادگاه 
درخواس��ت صدور حکم تخلیه بکند و دادگاه عالوه بر آن، اشتباها حکم استرداد 

اجرت المثل نیز صادر کند. 
2- حکم به میزان بیشتر از  )حکم( خواسته صادر شده باشد. 

3- وجود تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به موارد متضاد باشد. 
4- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باش��د با حکم قطعی دیگری که 
س��ابقا همان دادگاه درخصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر کرده 
بدون این که س��بب قانونی موجب این مغایرت باش��د. این جهت اعاده دادرس��ی 

موقوف به 5 شرط است: 
 الف- وحدت دعوا. 

 ب- وحدت اصحاب دعوا. 
 ج- وحدت دادگاه. 

 د- معارضه دو حکم. 
 و- قطعی بودن دو حکم. 

5- اگرطرف مقابل اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه 
مؤثر بوده است. 

6- حکم دادگاه مس��تند به اس��نادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن 
آنها ثابت شده باشد. 

7- پ��س از ص��دور حکم، اس��ناد و مدارکی به دس��ت آید ک��ه دلیل حقانیت 
درخواست کننده اعاده دادرسی باشد. 

تذکر: اگر دادرس به غیر از موارد هفت گانه مذکور، جهتی را برای اعاده دادرسی 
قبول کند و قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند دادگاه انتظامی وی را متخلف 

می شمارد. 
مرجع پذیرش و رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی: 

1- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم  )می شود(
و مرجع رسیدگی نیز همین دادگاه صادرکننده است. 

2- دادخواس��ت اعاده دادرس��ی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم 
در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی ، دادگاه صادرکننده حکم 

است. 
تذکر: اعاده دادرس��ی مدنی هیچ وقت در دیوان عالی کش��ور مطرح نمی ش��ود 

برخالف امور جزایی که قبول اعاده دادرسی همیشه با دیوان عالی کشور است. 

مهلت اعاده دادرسی: 
مهلت درخواس��ت اعاده دادرس��ی برای اش��خاص مقیم ایران 20 روز و 
برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. اما زمان شروع این مهلت: 

1- در آرای حضوری قطعی از تاریخ ابالغ. 
2- در آرای غیاب��ی از تاری��خ انقض��ای مهل��ت واخواهی و درخواس��ت 

تجدیدنظر. 
3- اگر اعاده به جهت مغایر بودن دو حکم باش��د، از تاریخ آخرین ابالغ 

هر یک از دو حکم. 
4- اگ��ر اعاده به جهت جعل یا حیله باش��د از تاری��خ ابالغ حکم نهایی 

مربوط به اثبات جعل یا حیله. 
آثار اعاده دادرسی: 

1- اثر تعلیقی؛ به صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای 
آن متوقف نمی ش��ود. اگر قرار قبولی صادر ش��ود در صورتی که محکوم به، 
غیرمالی باش��د اجرای حکم متوقف خواهد ش��د اما اگر مالی باشد و امکان 
اخذ تامین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له، 

تامین مناسب گرفته می شود و اجرای حکم ادامه می یابد. 
2- اثر انتقالی؛ در محدوده جهت ادعا ش��ده، بدین معنی که دادگاه، در 
صورت فس��خ حکم مورد ش��کایت باید مجددا نس��بت به امور موضوعی و 

حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. 

آیین رسیدگی: 
در اعاده دادرسی، رسیدگی دادگاه به دو قسمت تقسیم می شود: 

اول رس��یدگی به جهات و ش��رایط اعاده دادرسی: این که آیا حدود یکی 
از جهات هفت گانه دادخواست تنظیم شده؟  آیا حکم مورد اعاده دادرسی، 
از احکام قابل اعاده دادرس��ی اس��ت؟  آیا متقاضی اعاده دادرسی در مهلت 

قانونی دادخواست اعاده را تقدیم کرده است؟ 
دوم رسـیدگی ماهـوی به اصل دعـوا: اگر دادگاه ق��رار قبول اعاده 
دادرس��ی را داد باید با رس��یدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روش��ن کند. 
زیرا با قبول اعاده دادرس��ی، حکم قبلی فسخ می شود و دادگاه با رسیدگی 
ماه��وی حکم مجدد می دهد، اما اگر جهت اعاده دادرس��ی مغایر بودن دو 
حکم باش��د. دادگاه بعد از صدور قرار قبولی دادخواس��ت اعاده دادرسی و 

اعاده دادرسی
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سوال از ش��اهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین 
دادرس��ی نظام حقوقی کامن لو اس��ت که در داوری های 
بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. 
س��وال از ش��اهد طرف مقابل همان گونه که تا حدودی از 
عنوان آن برمی آید، به معنای س��وال وکیل یکی از طرفین 
دعوی از ش��اهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در 
برابر اصطالحات  )سوال از شاهد شود( و  )سوال مجدد از 

شاهد خود( استفاده می شود. 
کس��انی که با نهاد سوال از ش��اهد طرف مقابل در نظام 
حقوقی کامن لو آشنایی ندارند احساس شگفتی می کنند از 
اینکه تقریبا هیچ محدودیتی نظیر رابطه خادم و مخدومی 
س��ابقه مطرح بودن دعوای مدنی یا جزایی، رابطه نسبی یا 
سببی تا درجه خاص بین شاهد و یکی از طرفین دعوی و 
ذینفع بودن ش��اهد در نتیجه دعوی برای پذیرش شهادت 
در آن نظ��ام، وجود ندارد زیرا می پندارند وقتی که روابط و 
انگی��زه آنچنانی برای ادای گواهی خالف واقع به نفع یا به 
ضرر یک طرف موجود است شاهد حقیقت را نخواهد گفت 
و اما اعتقاد دیگر این اس��ت که وج��ود یا فقدان آن روابط 
خاص لزوما نمی تواند دلیل س��لب اعتماد از شاهد یا جلب 
اطمینان به وی باش��د به ویژه ب��ا مرزهای تصنعی از قبیل 
رابطه س��ببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم  )نه یک 
طبقه با یک درجه پایین تر( و یا گذش��ت فی المثل دو تا 
پنج سال  )نه یک روز کمتر( از زمان قطعیت حکم قطعی 
دعوای��ی جنایی یا جنحه مطروح بین ش��اهد و طرفی که 

شاهد به ضرر وی شهادت می دهد. 
یک ش��اهد نه تنها به لح��اظ آن انگیزه ها بلکه به دالیل 
متعدد دیگر از قبیل داشتن رابطه تجاری یا سابقه دوستی 
ب��ا یکی از طرفین دعوی یا به علت س��اده تطمیع ش��دن 
خاصه در دنیای مادی کنونی یا در اثر اشتباه ممکن است 

شهادت نادرست به نفع یا به ضرر یکی از طرفین بدهد. 
بنابرای��ن آنچه بیش از همه اهمیت دارد این اس��ت که 
معلوم ش��ود آیا شاهد حقیقت را می گوید یا خیر در تامین 
ای��ن مقصود یعن��ی برای احراز صحت ش��هادت به محک 
مطمئنی نیاز اس��ت و آن معیار همانا سوال از شاهد طرف 
مقابل اس��ت که باعث می شود حتی بسیاری از مدعیان یا 
متهمان که حق ادای شهادت به نفع خود را دارند از توسل 
به آن امتناع ورزند؛ زیرا شهادت دادن آنان به وکیل طرف 
مقابل حق می دهد که در جلسه دادرسی سواالت متعددی 
از آنان بنماید و وضع را بیش��تر به ضرر آنان تغییر دهد و 
حکمت این قضیه آن اس��ت که دروغ گفتن برخالف آنچه 
ممکن است تصور شود کار آسانی نیست وکیل یک طرف 
در س��وال از ش��اهد طرف مقابل معموال به یکی دو س��ال 
ی��ا چند س��وال پراکنده اکتفا نمی کند بلکه پرس��ش های 
متعددی را بر مبنای یک اس��تراتژی حس��اب شده طرح 
می س��ازد تا کذب بودن یا نقاط ضعف اظهارات ش��اهد بر 
دادگاه معل��وم ش��ود. نظر به اینکه عمال غیرممکن اس��ت 
یک ش��اهد پاسخ تمامی س��واالت متعدد را از پیش مهیا 
کرده باش��د تا بتواند فی المجلس به همه سواالت مطروحه 
پاس��خ منس��جم و هماهنگ بدهد و از آنجا که به مصداق 
ضرب المثل معروف فارس��ی آدم دروغگو کم حافظه است 
یک وکیل آشنا به رموز سوال از شاهد طرف مقابل معموال 

در این کار توفیق می یابد. 
در این مقاله ش��مه ای از تکنیک س��وال از شاهد طرف 
مقابل و مس��ائل مربوط به آن تحت 10 عنوان بدون اینکه 
آیین دادرسی محکمه یا دیوان داوری خاصی مدنظر باشد 
ارائه می ش��ود مطالع��ه این مختصر، خواننده را به ش��یوه 
اس��تفاده از این آیین دادرسی آشنا می کند و برای وکالی 
ایرانی که در دیوان داوری ایران - ایاالت متحده در الهه به 
دفاع از دع��اوی مطروحه می پردازند متضمن فایده عملی 
بیشتری است چرا که رؤسای شعب آن دیوان معموال اجازه 

سوال مستقیم از ش��اهد طرف مقابل را به وکالی طرفین 
می دهند در محاکم داخلی کش��ور نیز شاید بتوان روزی، 
در راستای مس��اعدت به قاضی در کشف حقیقت با اجازه 
رؤس��ای دادگاه ها تا حدودی از روش سوال از شاهد طرف 

مقابل به منظور احراز صحت گواهی شهود بهره جست. 

تحقیق پیرامون شاهد و موضوع شهادت: 
اولین اقدام تحقیق کافی درباره شاهد و موضوع شهادت 
وی به منظور کشف مطالب خالف واقع یا نقاط ضعف برای 
تنظیم اس��تراتژی طرح سوال اس��ت. این تحقیقات باید از 
دو جنبه صورت پذیرد: یکی قابل اعتماد بودن ش��اهد دوم 

صحت موادی شهادت وی. 
درخصوص قابل اعتماد بودن ش��اهد وکیل باید بکوشد 
واقعه رابطه ای را که ممکن اس��ت انگیزه ای برای شهادت 
خ��الف واقع ب��ه ضرر موکل وی ایجاد کن��د - و بر دادگاه 
آش��کار نباشد - کش��ف کند از جمله این عوامل می توان 
روابط خویشاوندی، تجارت و استخدامی، دوستی شاهد با 
طرف مقابل یا سابقه خصومت وی با موکل را نام برد اثبات 
عدم امکان وقوف شاهد قضایایی که نسبت به آنها شهادت 
می دهد نیز موجب بی اعتبار ساختن اظهارات وی می شود 
روابط خاص بین ش��اهد و طرفین همان طور که قبال گفته 
شد باعث عدم پذیرش شهادت نمی شود اما قاضی یا هیات 
منصفه به شهادت افرادی که دارای انگیزه ای برای کتمان 
حقیقت یا شهادت کذب هستند با تردید بیشتری می نگرند 
در مواردی نیز که معلوم شود شاهد فاقد اطالعات مربوط 
به موضوع ش��هادت است از جمله به علت اینکه تخصیص 
م��ورد ادعا ندارد یا اینکه در محل معین در زمان موردنظر 
حضور نداشته است به شهادتش ترتیب اثر داده نمی شود. 
صحت و سقم شهادت را می توان با سه ضابطه سنجید: 
یکی اینکه آیا گواهی ش��اهد با تجارب کلی انسان و عرف 
عقال تطبیق می کند یا خیر - مثال هیچ شهادتی را نمی توان 

پذیرفت که کس��ی برای ش��نا کردن در اقیانوس به قطب 
ش��مال رفته باش��د - ضابطه دیگر، فقدان هرگونه تعارض 
در اظهارات شاهد است و باالخره اینکه آیا مطالب شاهد با 
واقعیات محرز و غیر قابل انکار قضیه انطباق دارد یا خیر. 

هنگامی که این تحقیقات به عمل آمد و از نقاط ضعف و 
قوت و گواهی شاهد آگاهی حاصل شد می توان با ملحوظ 

داشتن آنها به طرح سواالت پرداخت. 

طرز رفتار با شاهد: 
وکیل باید با ش��اهد آرام، م��ودب و در عین حال قاطع 
رفتار کند. شخص معموال - خاصه در ابتدای کار - هنگام 
سوال از شاهد طرف مقابل دچار هیجان می شود وکیل باید 
مرتبا و حتی از چند روز قبل از شرکت در جلسه دادرسی 
به خود تلقین کند که باید سوالت خود را در کمال آرامش 
و خونس��ردی مطرح س��ازد. در صورتی که وکیل نتواند بر 
هیجان خود غلبه کند نه تنها رفتار وی ناش��یانه و خش��ن 
جل��وه می کند و در نتیجه اثر مطلوب در ذهن قاضی، داور 
یا هیات منصفه نمی گذارد بلکه انعطاف ذهنی خود را برای 
هدایت شاهد در مسیر دلخواه و استفاده به موقع و مناسب 

از جواب های وی از دست می دهد. 
رفتار منصفانه یکی دیگر از الزامات برخورد با شاهد است. 
وکیل هر قدر هم به موفقیت موکل خود عالقه مند باش��د 
نباید از رفتار وی چنین اس��تنباط شود که از اینکه شاهد 
به نفع طرف مقابل شهادت داده ناخشنود خواستار کشف 
حقیقت است اعم از اینکه آن حقیقت به نفع یا به ضرر وی 
باش��د در این راس��تا وکیل باید از رفتارهایی که داللت بر 
تردس��تی هایی برای به اصطالح به تله انداختن شاهد دارد 
احتراز کند یک وکیل ورزیده و باتجربه چنان عمل می کند 
ک��ه اعتماد دادگاه را جل��ب کند و این تصور را ایجاد نکند 
که از انواع ترفندهای برای برنده شدن موکل خود استفاده 

می کند. 

سوال از شاهد طرف مقابل) بخش اول(
دکتر علی اکبر ریاضی 
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مدیریت استرس
دکتر	آلن	الکین				

	نوبت	چاپ:	سوم					
	قیمت:	17000		

اس��ترس	نداش��ته	باش��ید	و	ب��ا	
تکنیک	های	س��ریع	و	س��اده	در	
جهت	زندگی	ای	شادتر،	سالم	تر	

و	مقاوم	آشنا	شوید.

شفای زندگی
لوییز	هی

	نوبت	چاپ:	پنجاه	و	هفتم
	قیمت:	15500		

اگر	مشتاق	باشیم	که	روی	ذهن	
خ��ود	کار	کنیم،	تقریبا	همه	چیز	

را	می	توان	شفا	داد.

آی�ا تو هم�ان گمش�ده ام 
هستی

باربارا	دی	آنجلیس
	نوبت	چاپ:	دهم
	قیمت:	24900	

چگونه	می	توانید	اطمینان	حاصل	
کنید	که	او	همان	شخصی	است	که	

شما	در	زندگیتان	می	خواهید؟	

رازهایی درباره مردان
باربارا	دی	آنجلیس

	نوبت	چاپ:	هجدهم		
	قیمت:	18900	

این	کتاب،	کتابی	است	که	آرزو	
می	کردید	قبل	از	آشنایی	با	مرد	

زندگیتان	خوانده	بودید.

رازهایی درباره زنان
باربارا	دی	آنجلیس

	نوبت	چاپ:	هجدهم		
	قیمت:	18900	

این	کتاب،	کتابی	است	که	آرزو	
می	کردید	قبل	از	آش��نایی	با	زن	

زندگیتان	خوانده	بودید.

رازهایی درباره زندگی
باربارا	دی	آنجلیس
	نوبت	چاپ:	نهم
	قیمت:	19900

نویسنده	در	این	کتاب	پرده	از	10	راز	
عمیق	و	مهم	زندگانی	برداشته	و	راه	
رسیدن	به	صلح	و	آرامش	درونی	را	به	

خوبی	نشان	داده	است.

قدرت مشیت الهی
دکتر	وین	دایر

	نوبت	چاپ:	یازدهم			
	قیمت:	12500	

اگر	نمی	توانی��د	آرزوهایتان	را	جذب	
زندگی	خ��ود	کنید	به	بررس��ی	این	
موضوع	بپردازید	که	چگونه	این	ویژگی	

ها	را	به	زندگی	خود	فرا	خوانده	اید.

عارفان  ش�گفت  ذکره�ای 
کاظمی	خوانساری

	نوبت	چاپ:	بیستم			
	قیمت:	6500

کلید	گش��ایش	مشکالت	دنیوی	
و	سلوکی

غذایی  رژیم  ش�مار  کالری 
سالم

کرستن	هارت	ویگ
	نوبت	چاپ:	اول
	قیمت:	8800

محاس��به	دقیق	کال��ری	بیش	از	
600	ماده	غذایی

بیشعوری
خاویر	کرمنت

	نوبت	چاپ:	بیستم			
	قیمت:	15000	

راهنمای	عملی	شناخت	و	درمان	
خطرن��اک	ترین	بیم��اری	تاریخ	

بشریت

هفت عادت مردمان موثر  
استفان	کاوی

	نوبت	چاپ:	سی	ام	
	قیمت:	9900

هفت	عادت	مردم��ان	موثر	به	
روشنی	نش��ان	می	دهد	که	موثر	
ب��ودن	خواه	در	زندگی	ش��خصی	
زندگ��ی	 در	 خ��واه	 و	 خودم��ان	

دیگران	محصول	منش	ماست.

نقاط ضعف شما
دکتر	وین	دایر

	نوبت	چاپ:	هفتم			
	قیمت:	15000		

در	این	کتاب	ضم��ن	ارائه	نمونه	
های	عین��ی	از	مس��ائل	رفتاری	
رایج��ی	ک��ه	در	جامع��ه	موجود	
اس��ت	به	شناس��ایی	نقاط	ضعف	

افراد	پرداخته	شده	است.

8 8 5 5 3 6 3 9 : تلف�ن - ب ی کتا نم�ا

نیمه تاریک وجود
دبی	فورد

	نوبت	چاپ:	هجدهم		
	قیمت:	12500

اگ��ر	نمی	خواهی��د	زندگ��ی	تان	
دگرگ��ون	ش��ود،نه	ای��ن	کتاب	را	
بخوانی��د	و	نه	تمرین	ه��ای	آن	را	
انج��ام	دهید.تقریب��ا	غیر	ممکن	
است	که	این	کتاب	را	درک	کنید.

100 غذا برای جوان تر شدن
سارا	مرسون

	نوبت	چاپ:	اول
	قیمت:	5500

	س��ال	ها	از	اثبات	نقش	اساسی	
رژیم	غذای��ی	س��الم	در	افزایش	
طول	عم��ر	می	گ��ذرد	و	اکنون	
دریافته	ایم	که	تغذیه	سالم	کلید	

جوانی	است.

100 غذا برای کاهش وزن  و 
زیبایی اندام

آنا	سلبی
	نوبت	چاپ:	اول
	قیمت:	5500

اولی��ن	گام	ب��رای	کاه��ش	وزن	
انتخ��اب	مواد	غذایی	مناس��ب	و	

پخت	صحیح	آنهاست.
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اصفهـان- خبرنـگار فرصت امروز- 
قطع��ه  واردات   از  اصفه��ان  آه��ن  ذوب 
کنورت��ور  مخروط��ي  و  رین��گ  حس��اس 
بخ��ش فوالدس��ازي ب��ي نی��از و در ای��ن 
زمینه خودکفا ش��د.به هم��ت متخصصان 
توانمن��دي  از  اس��تفاده  و  ذوب آه��ن 
ش��رکت هاي داخل��ي رینگ و قس��متي از 
مخروطي کنورتور ش��ماره دو فوالدسازي 
که در یکي از کارخانجات همجوار ساخته 
شده، پس از طي مراحل مختلف ساخت و 

تست هاي فني، نصب و مورد بهره برداري 
ق��رار گرفت.مدیر بخش فوالدس��ازي این 

ش��رکت گفت: قطعه حساس و مهم رینگ 
و قس��متي از مخروطي کنور تور ش��ماره 
دو فوالدس��ازي نیاز به تعویض داشت که 
ازح��دود 10 م��اه پیش توس��ط مکانیک 
کنورتور نس��بت به تهیه نقش��ه س��فارش 
س��اخت آن اقدام گردید. مهندس خس��رو 
ج��وادي اف��زود: این اق��دام در راس��تاي 
جلوگی��ري از توقف جداگان��ه کنورتور 2 
و همزم��ان ب��ا تعمی��رات و اج��راي طرح 
برنامه  زیست محیطي کنورتور ش��ماره دو 

ریزي گردی��ده و قطعه مذکور براي اولین 
بار در داخل کش��ور توس��ط شرکت هاي 
توانمند داخلي )ش��رکت پارس��یان س��ازه 
ایرانیان( س��اخته ش��د که در مقایس��ه با 
موارد مش��ابه از جنبه هزین��ه اي کاهش 
چش��مگیري به دنبال داش��ته است.وي با 
اش��اره به اینکه قطعه قبل��ي از اوکراین و 
پ��س از طي پروس��ه دو س��اله خریداري 
ش��د ، تصریح ک��رد: این قطع��ه به خاطر 
محدودیت ه��اي ترانزیتي به صورت چهار 
تکه س��اخته  مي ش��د که طبیعتاً منجر به 
کاه��ش اس��تحکام آن  و تبعات ناش��ي از 

جوش��کاري چهار تکه به یکدیگر مي شد، 
ضمن اینکه کارشناس��ان خارجي نیز باید 
در بخش حضور پیدا کرده و با نظارت آنها 
طي ح��دود 20 روز قطعات مذکور مونتاژ 
مي گردید. مضاعف بر آن  فیت آپ کردن 
قطع��ه در محل کار نیز بس��یار س��خت و 
زمان بر بود.وي با بی��ان اینکه وزن قطعه 
13 تن و قطر آن 5 متر اس��ت خاطرنشان 
کرد:ای��ن تعمی��رات  به ص��ورت کامل  با 
نظارت کارشناس��ان داخل��ي و با موفقیت 
کام��ل انجام  گرفته و صرف��ه جویي قابل 

توجهي نیز به همراه داش��ته اس��ت.

بوشـهر- فرصـت امـروز- ش��هردار بندر 
بوشهر با بیان این مطلب که مجموعه شهرداری 
و شورای اسالمی شهر بوشهر آماده همکاری با 
سرمایه گذاران بخش خصوصی است اعالم کرد: 
به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، 
به همین منظور در جلسه آتی شورای اسالمی 

شهر بوش��هر پیش��نهاد می دهم که شهرداری 
ت��ا پایان س��ال 94 به کس��انی ک��ه در زمینه 
گردشگری و احداث مجمتع های توریستی در 
بوشهر سرمایه گذاری کنند 50 درصد تخفیف 
عوارض بدهد.غالمعلی میگلی نژاد در مراس��م 
کلنگ زنی پروژه ورزش��ی "اس��ب آبی"  ضمن 

اش��اره به این مهم ک��ه وظیفه هم��ه ارگان ها 
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی است 
تاکید کرد: احداث پروژه های تفریحی در مرکز 
اس��تان نشاط و امید به زندگی را در بین مردم 
بوش��هر افزایش می دهد.شهردار مرکز استان با 
بیان ای��ن مطلب که  برای تس��هیل در اجرای 

مجموعه توریس��تی "اسب آبی "شهرداری بندر 
بوش��هر حاضر اس��ت که جهت رفع مش��کالت 
احتمالی با س��ایر ارگان ه��ای دولتی هم وارد 
گفتگو شود خاطرنش��ان کرد:  شهرداری بندر 
بوش��هر به صورت جدی از طرح های توریستی 
سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت کرده و 

جهت رفع مش��کالت این گروه تالش مضاعف 
خواهد کرد.

امروز-   فرصت  بندرعباس- خبرنگار 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
فرودگاه قش��م به لحاظ س��اختاری مشکل 
داش��ته و بای��د فروخته می ش��د و تخلفات 
مربوط به این فرودگاه در نحوه فروش است 
و اصل موضوع فروش مشکلی نداشته است. 
حمیدرض��ا مومنی در نشس��ت مطبوعاتی 
ب��ا خبرن��گاران ضم��ن تاکید ل��زوم فروش 

زمین��ه ای همچون ف��رودگاه قش��م، افزود: 
مهم ترین منابع درآمدی منطقه آزاد زمین و 
عوارض است اما فروش زمین نباید به نحوی 
باشد که سازمان منطقه آزاد را به بنگاه دار 
تبدیل کند.وی ادامه داد: با زمین فروش��ی 
نم��ی توان مناطق آزاد را اداره کرد و باید از 
زمین به عن���وان منب���ع مالی و بخش��ی 
از آورده پروژه های سرمایه گذاری حداکثر 

به��ره را برد.مومنی اظهار داش��ت: اعداد و 
ارقام��ی ک��ه در رابطه با تخلف ف��رودگاه و 

تخلفات مشابه ارائه شده صح����ت نداشته 
و ارقام تخلف ش��ده بس��یار کمت��ر از اعداد 
منتش��ر شده در رس��انه هاست.وی گف��ت: 
عالوه بر دقت در ارائه آمار باید دستگاه های 
نظارتی امنیت اقتصادی را به نحو احسن در 
منطقه ایجاد کنن���د تا س��رمایه گذار برای 
س��رمایه گذاری در جزیره احس��اس امنیت 
داش��ته باش��د. در ادامه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قش��م گفت:  براس��اس دستور 
صری��ح ریی��س جمه��ور در س��فر روزهای 
نخست سال به قشم مشکل آب جزیره قشم 

باید حداکثر ظرف مدت شش ماه حل شود.
وی ادام��ه داد: برای تامین آب جزیره عالوه 
بر تولید آب ش��یرین مشکالت بسیار زیادی 
در شبکه آبرسانی وجود دارد به صورتی که 
برای تعمیر خط لوله های آبرس��انی هزینه 
بسیاری بیشتر از هزینه راه اندازی آنها الزم 
است.مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: جن��گ و تحری��م از مهمترین دالیل 
عق��ب ماندن ای��ن مناطق از اه��داف اولیه 
اس��ت و نمی توان تمام کاستی ها را متوجه 

مدیران گذشته دانست.

خـرم آباد- خبرنگار فرصـت امروز- مدیر عامل 
شرکت آبفار لرس��تان گفت: 20 هزار انشعاب غیرمجاز 
آب روستایي در لرستان شناسایي شد.علیرضا کاکاوند 
در دی��دار پرس��نل این ش��رکت با نماین��ده ولي فقیه 
 در اس��تان لرستان با اش��اره به این که در حال حاضر 
2هزار و853 روستا در استان لرستان وجود دارد، گفت: 
از این تعداد 1554 روس��تا باالي 20 خانوار و دو هزار 

و شش روس��تا آب رساني شده اس��ت. در حال حاضر 
1343 روستا در اس��تان لرستان تحت پوشش شرکت 
آبف��ار ق��رار دارن��د. وي در ادامه گفت: عمده مش��کل 
شرکت آبفار استان روس��تاهاي آب رساني هستند که 
تحت پوشش این ش��رکت قرار ندارند.کاکاوند در ادامه 

تصریح کرد: در حال حاضر ش��رکت آبفار لرستان 120 
ه��زار و 592 مش��ترک دارد.مدیر عامل ش��رکت آبفار 
لرس��تان خاطر نش��ان کرد: با پیگیري هاي اس��تاندار 
و نماین��دگان مجلس اعتبارات با جه��ش خوبي روبرو 
ش��د، 61 میلیارد تومان اعتبار مصوب ش��د که تاکنون 

40میلیارد تومان تخصیص یافته اس��ت. وي با اشاره به 
این که 4 پروژه نیمه کاره در دس��ت اقدام است، گفت: 
دو تا از ای��ن پروژه ها تصفیه خانه کفراج نورآباد و خط 
انتقال فاضالب روس��تا بدرآباد اس��ت که تا پایان سال 
جاري به بهره برداري مي رس��د. وي در ادامه از فعالیت 
11 آزمایش��گاه دراستان خبر داد و گفت: عالوه بر این 

آزمایشگاه یک آزمایشگاه سیار هم فعالیت مي کند.

تبریز- خبرنگار فرصت امروز- با افزایش بی س��ابقه 
دمای هوا، مصرف برق شهرس��تان تبریز در آستانه هشدار 
قرار گرفت. روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: مصرف برق شهروندان تبریزی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 21 درصد افزایش 
دارد و این در حالی است که تعداد مشترکان تنها 5 درصد 
افزایش یافته است.با توجه به استفاده برخی مشترکین از 

سیس��تم های سرمایشی بدون برچسب انرژی ساعات 11 
ال��ی 15 اوج مصرف انرژی برق می باش��د و اگر مدیریت 
مص��رف انرژی صورت نگیرد تبعات منفی آن متوجه همه 
مردم خواهد بود.در ادامه این اطالعیه آمده است: شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز  ضمن قدردانی از مشترکینی که 

مص��رف برق خود را در س��اعات اوج بار مدیریت می کنند 
و از وس��ایل با برچس��ب انرژی اس��تفاده  م��ی کنند، از 
س��ایر مش��ترکین نیز می خواهد که اطالعی��ه های این 
ش��رکت در زمینه مدیریت مصرف ب��رق را جدی بگیرند.
به دلیل حفاظت ش��بکه های برق به صورت اتوماتیک در 

برابر اضاف��ه بار، در صورت افزایش بی��ش از مقادیر نامی 
تجهیزات، بخش��ی از مصارف به صورت خ��ودکار از مدار 
خارج می شوند و برقراری مجدد برق نیازمند زمان خواهد 
بود، لذا در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف برق، امکان 
قطع ش��بکه ها بصورت موردی و مقطعی وجود داشته که 
با تعدیل مصرف در س��اعات اوج بار، از تابستان امسال نیز 

بدون خاموشی عبور کنیم.

خود کفایي ذوب آهن اصفهان در ساخت قطعه مخروطي کنورتور فوالدسازي

شهردار میگلی نژاد اعالم کرد

الیحه پیشنهادی تخفیف 50 درصدی شهرداری بوشهر به سرمایه گذاران مجتمع های تفریحی را به شورا تقدیم می کنیم

20 هزار انشعاب غیرمجاز آب روستایي در لرستان شناسایي شد 

مصرف برق تبریز در آستانه هشدار قرار گرفت 

اهواز – خبرنگار فرصت امروز- برای اولین بار در س��ازمان آب و برق خوزس��تان، دس��تگاه اندازه گیری 
دوبع��دی ADV به ط��ور آزمایش��ی راه اندازی ش��د. دس��تگاه Argonaut ADV SL/XR یک دس��تگاه 
اندازه گیری دو بعدی بردارهای س��رعت است که می تواند در 10 نقطه متوالی به صورت آکوستیک داپلر عمل 
کند. مدیر مرکز رس��وب س��ازمان آب و برق خوزستان، انعطاف پذیری این دستگاه ، برای نصب افقی و عمودی 
با نگاه به پایین یا باال را از قابلیت های این دس��تگاه برش��مرد و گفت: کاتالوگ دس��تگاه توسط همکاران مان در 
مرکز رس��وب معاونت مطالعات پایه، مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به عدم مطابقت درگاه ارتباطی دستگاه 
ADV با لپ تاپ های موجود، نهایتا رابط مناسب تهیه و دستگاه برای اولین بار در دفتر مدیریت رسوب و در 
ش��رایط خش��ک راه اندازی شد. ایمان موزرم نیا افزود: دستگاه، بوسیله سنسور فشاری که درون آن تعبیه شده 
است قادر به اندازه گیری تغییرات سطح آب ناشی از سیالب است و با برنامه ریزی آن می توان زمان شروع و 
خاتمه و تواتر عملیات برداشت را تعریف کرد. وی ادامه داد: تست آب مقدماتی این دستگاه، در یکی از مخازن 
آزمایش��گاه رس��وب، انجام و جهت کاربرد عملیاتی و نصب دستگاه به شناور، ساپورت مناسب ساخته شد و در 

تاریخ هشتم تیر ماه 94 تست نهایی آن در رودخانه کارون با موفقیت انجام شد. 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در پی برگزاری دو نشس��ت تخصصی با محوریت ش��رح خدمات مطالعات اجرایی 
مدیریت جنگل های دست کاشت استان گلستان که با حضور مسئولین سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری، مسئولین 
و کارشناس��ان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ، اس��اتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  و مرکز تحقیقات 
برگزار گردید ، ش��رح خدمات مطالعات اجرایی 81 هزار هکتار جنگل های دس��ت کاشت استان طی نظریات تخصصی 
در خصوص ظرفیت اکولوژیکی اقتصادی اجتماعی و نحوه پیشگیری از خطرات و عوامل تهدیدکننده پیش رو ضرورت 
حفاظ��ت و مدیریت این منابع با ارزش پیرامون س��ه مح��ور ارزیابی وضع موجود، وضعیت آس��یب پذیری راهبردها و 
راهکارها و اولویت اجرایی بحث و بررسی شدکه نتایج اجرایی این مطالعات متعاقباً به اطالع خوانندگان خواهد رسید.

دستگاه اندازه گیری دوبعدی ADV در سازمان آب و برق خوزستان راه اندازی شد

مدیریت 81000 هکتار جنگل های دست  کاشت گلستان به شیوه نوین

اراک- خبرنگار فرصت امروز- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: سه درصد از کل محصوالت 
کشاورزی کشور در این استان تولید می شود.علی بابایی افزود: این استان با دارا بودن یک و هشت دهم درصد 
از مساحت و جمعیت کشور تولید حدود سه میلیون تن از محصوالت بخش کشاورزی در سطح کشور را به خود 
اختصاص داده و جزو 10 استان برتر دراین بخش است.وی ادامه داد: همچنین استان مرکزی در تولید محصوالت 
 استراتژیک از جمله گندم و جو آبی و تولید میوه، کشمش، انگور و حبوبات جزو هشت استان برتر کشور است.
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان مرکزی خاطر نش��ان کرد: ش��ش و 9 دهم درصد گوشت قرمز، دو 
و هفت دهم درصد گوش��ت س��فید، س��ه و 9 دهم درصد تخم مرغ و چهار درصد ش��یر کش��ور در اس��تان 
مرک��زی تولی��د می ش��ود.بابایی افزود: این اس��تان در بخش تولی��دات گل و گیاه زینتی، تولید و س��طح زیر 
کش��ت انار رتبه دوم و در صادرات ماهیان زینتی نیز رتبه اول کش��ور را به خود اختصاص داده است.اس��تان 
مرک��زی با مس��احتی معادل 29 ه��زار و 530 کیلومتر مربع حدود یک و 82 درصد از مس��احت کل کش��ور 
را به خود اختصاص داده اس��ت.بر اس��اس آخرین تقس��یمات کشوری، این اس��تان دارای 12 شهرستان، 23 
 بخش 33 ش��هر، 66 دهس��تان و یک هزار و 394 آبادی دارای س��کنه و 46 آبادی خالی از س��کنه اس��ت.

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- پیچ پر حادثه روس��تاي س��نگ س��فید محور س��رابله پل سیمره در استان 
ایالم تعریض و ایمن س��ازي ش��د.به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي استان ایالم تعریض این پیچ 
در راس��تاي رفع نقاط پر حادثه اس��تان صورت گرفته اس��ت.مهندس وطن دوس��ت رئیس اداره راه وشهرسازي 
شهرس��تان چرداول در این خصوص گفت:در راستای رفع نقاط پرتصادف در حوزه پیچ روستای سنگ سفید که 
تصادفات زیادی در آن رخ داده بود و جزو نقاط پر تصادف حوزه شهرس��تان چرداول محس��وب می شد به طول 
حدود 600 متر و عرض متوس��ط 6 متر تعریض گردید، در پیچ مذکور یک الیه زیر اس��اس و یک الیه مصالح 

اساس و دو الیه آسفالت اجرا گردید.

3 درصد از محصوالت کشاورزی کشور در استان مرکزی تولید می شود

ایمن سازی و تعریض پیچ روستای سنگ سفید محور سرابله-پل سیمره در استان ایالم

مدیرعامل منطقه آزاد قشم:

فرودگاه قشم باید فروخته می شد



 

 ◄ "نما " بخش حضور شما در  ►
در ي علي الخصًص مذيران مشاغل ی افراد جامعٍ َاویاز پاسخ بٍ در ياقع َمان{نگاه مديران امروز } يا  " نما" 

ابتذا مطلب ي  ي با تًجٍ بٍ مًضًع ، ،کٍ درَر بخش  ايه ساختار با  ؛زمیىٍ َای مختلف مي باشذ
کٍ تحت عىًان ضمیمٍ رايگان َر ريز با  َای مربًطٍ ؛محتًای آمًزوذٌ کار شذٌ ي  سپس آگُي 

 :ريزوامٍ فرصت امريز ارائٍ مي گردد 

                 
 {به ريال} " نما "تعرفٍ آگُي َای ضمیمٍ 

 5.4*3.4 صفحه
 کادر پایه

6.9*10.7 
 صفحه 8/1

13.8*10.7 
 صفحه 4/1

13.8*21.4 
 صفحه 2/1

21*28 
 تمام صفحه

6.4*3.3 
 گوشواره

 اول
------ ------ 7.500.000 15.000.000 ------ 1.200.000 

 ------ 9.600.000 4.800.000 2.400.000 1.200.000 300.000 داخلي

 آخر
------ ------ ------ 7.500.000 15.000.000 ------ 

  

ومای  نما
امزوس

ومای  
خانه

ومای
خودرو

ومای
آموسش

ومای  
تغذيه و سالمت

ومای  
فزهنگ و 

هنز ومای
گزدشگزی

ومای
ديجيتال

ومای 
حقوقی

 فرصتی برای امروز و فردای بهتر؛  فرصت امروز
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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 

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 
66654410 شرکت مکانک 
88786807 شرکت کارا 
77449730 نوین آرا 

پارتیشن

22446092 گروه هنر معماری 
09125376370 معماری ایران زمین 
22374677 فرانگر 
22785902 شرکت پارسه هرم 
26701318 راحت و زیبا روز 
77344076 پدیدگان پارسا 
22293643 گروه پل دشت 
88606410 طوفان دیزان 
44278083 شرکت داتیک 
77955626 دکوراسیون زمین 
22903442 طراحان نسل نو 
88580157 دکوراسیون کلون 
88691249 دکوراسیون رامسین 
88582734 دکوراسیون متین 
77724710 دکوراسیون تیروژ 
26760652 طراحان اصیل 
66791193 دکوراسیون ژیهات 
22880955 کلبه کهن 
22766978 دکوراسیون آکام 
22446092 گروه هنر معماری 
22864804 دکوراسیون مارون 
22668771 دکوراسیون دارکوب 
22321636 دکوراسیون 60×60 
66848803 شرکت هورد 
66846156 ایتوک آریان 
22144070 گروه ساتر سازه 
88647618 ارجان سازه 
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

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(

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 
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 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 
88923040 حامی صنعت لجور 
88888635 ثبت هدف 
88050573 ثبت بنیان 
88888392 ثبت افق 
88628776 ثبت شتاب 
88621800 ثبت پرتو 
44961873 ثبت غرب 
88675800 ثبت آرین 

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 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

ضمیمه  شنبه 20تیر 1394
شمــاره268

آوای عدالت
مشاوره حضوری رایگان، حقوقی 

کیفری، ملک، چک و خانواده
4 4 2 7 3 4 3 0
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ضمیمه  شنبه 20تیر 1394
شمــاره 268 
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