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هرکجا که هستید،همان جا نقطه آغاز است. تالش بیشتر 
امروز، سازنده فردای متفاوت شماست

آب و هوا

Forsatnet.ir

گزیده ای از قیمت های خودرو در بازار

برای مشاهده فهرست کامل 
قیمت های روز خودرو های داخلی 
و خارجی و همچنین قیمت انواع 
کاالهای دیجیتال / طال و سکه 
همچنین برنامه های پروازهای 

داخلی و حارجی و حرکت قطارها به 
 Forsatnet.ir سایت

مراجعه کنید

گزارشی از رستوران بیسترو

بیسترو ایتالیای کوچک 

320 BMW270,000,000
 320 BMW

فول
295,000,000

328 BMW380,000,000
520 BMW320,000,000

نیاز  مدیر امروز



www.forsatnet.ir نمای گردشگری2 ضمیمه سه شنبه 23تیر 1394
شمــاره 271

دفتر ویژه گردشگری:88553639

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

شاهرود به پیر مردان
»روستای طرود« در 130 کیلومتری جنوب شاهرود 
ق��رار دارد. جنوب شهرس��تان ش��اهرود پ��س از طی 
100 کیلومتر به دش��ت کویر می پیوندد. تمامی  جنوب 
ش��اهرود مملو از رمل های ماسه ای است که هر چه به 
س��مت جنوب پیش می روی��م بر میزان آن ه��ا افزوده 
می شود. ش��غل مردمان این دیار ش��ترداری است. در 
سرتاس��ر کویر تاغ هایی است که بر روی رمل ها کاشته 
ش��ده اند تا در زمان طوفان از حرکت ش��دید ماس��ه ها 
جلوگیری کنند. برای دوچرخه س��واری در این منطقه 
کویری و زیبا ترکیبی از مسیر شاهرود به طرود و جاده 
خاکی از طرود به پیرمردان در نظر گرفته ش��ده است 
که زیبایی خاص خود را دارد. برای ش��روع از ش��اهرود 
به س��مت جنوب و جاده اصفه��ان حرکت خود را آغاز 
نمایی��د. پس از طی حدود 12/5 کیلومتر به نخس��تین 
روستای مس��یر می رسید. این روس��تا »تل« نام دارد. 
بهتر اس��ت آب مورد نیاز خ��ود را در این نقطه تامین 
نمایید. مسیر با پیچ و خم و سرازیری همراه است. این 
مس��یر را به س��رعت رکاب بزنید.  اندک اندک رمل های 
ماسه ای خود را می نمایاند و شترهای سرگردان در این 
بیابان ه��ا را می توان دی��د. زیبایی منطقه و  اندک بافت 
کوهس��تانی در منطقه بر تن��وع  آن  می افزاید. با طی 
ح��دود 77 کیلومتر یک راه خاکی در غرب جاده اصلی 
وج��ود دارد که تابل��وی چاه جام در ابت��دای آن دیده 
می ش��ود. این جاده به طول 3 کیلومتر ادامه می یابد تا 

به چاه جام برسد.
می توان از این روس��تا نیز دیدن نمود. حاشیه شرقی 
کویر حاج علی قلی به این منطقه می رسد. مسیر اصلی 
جاده شاهرود-طرود را ادامه داده و سپس  اندکی جاده 
اوج می گیرد. مسیر پس از حدود 7 کیلومتر پیچ خورده 
و ب��ه س��مت غرب م��ی رود و بعد از ح��دود 5 کیلومتر 
دوباره به س��مت جن��وب ادامه می یابد. مس��یر پس از 
10 کیلومتر  اندکی ش��یب گرفته و از درون بافت خشن 
یک ک��وه می گذرد تا بعد از طی ح��دود 22 کیلومتر و 

طی 120کیلومتر از شاهرود به روستای طرود می رسد.
طرود روس��تای زیبایی اس��ت. می توان در این نقطه 
اس��تراحت کرد. پس از اس��تراحتی کامل مس��یر را به 
س��مت اصفهان ادام��ه داده و 15 کیلومت��ر راه را ادامه 

دهید.
جاده ای خاکی در شمال جاده اصلی خارج شده و در 
ابتدای آن تابلوی امامزاده نوراهلل )پیرمردان( نصب شده 
است. مسیر را ادامه می دهیم در حالی که  اندکی شیب 

مسیر در برخی نقاط تند می شود.
پس از حدود 5 کیلومتر به یک ناحیه سرسبز و استخر 
آبی می رس��ید. مسیر را به سمت شمال ادامه داده و از 
دامن��ه یک کوه گذش��ته تا با گذش��ت 3 کیلومتر به 

امامزاده نوراهلل می رسید.
 اینجا پایان مس��یر اس��ت. چش��مه  آبی به همراه 

تعدادی درخت که در این منطقه کاشته شده اند. 
پیمایش این مس��یر دو روز به ط��ول می انجامد و 

طول آن حدود 155 کیلومتر است.

شاهرود به امیریه و بسطام
ش��اهرود در حاش��یه جنوبی کوه های البرز شرقی 
واقع شده و مرکز شهرس��تان شاهرود است. منطقه 

امیریه در  14 کیلومتری ش��مال شاهرود قرار گرفته و 
در مسیر شاهرود به مجن و شاهکوه قرار دارد. 

بسطام به عنوان آخرین شهر این مسیر در 5 کیلومتری 
شرق شاهرود واقع شده و مدفن سلطان العارفین، بایزید 
بسطامی  است. برای اجرای این برنامه در غرب شاهرود 
و در حاش��یه غربی ترمینال ش��اهرود ج��اده ای خاکی 

وجود دارد که به سمت شمال می رود.
این مس��یر ابتدا به س��مت ش��مال و پس از 50 متر 
به س��مت ش��مال غرب امت��داد می یابد. ای��ن جاده را 
حدود یک کیلومتر ادامه داده تا به جاده خاکی دیگری 
می رسید. ش��یب ابتدایی مس��یر متوسط است. سپس 
مس��یر را به سمت شرق ادامه داده تا از شمال شاهرود 
بگذرید. یک جاده آس��فالته در ش��مال ش��اهرود آن را  
قطع کرده و مس��یر را به سمت شرق ادامه دهید. تا به 
اینجا حدود 2 کیلومتر را در این جاده خاکی پیموده اید. 
مس��یر پس از یک کیلومتر دارای شیب تندی می شود 
که با فراز و نش��یب در طول جاده همراه اس��ت و این 

قسمت حدود 500 متر طول دارد.
مس��یر از ش��مال ش��اهرود گذش��ته و پس از حدود 
2 کیلومت��ر ب��ه قنات های ش��اهرود می رس��د و از آن 
می گذرد و در طول مس��یر از دو قن��ات دیگر نیز عبور 

می کند.  اندکی سراشیبی را تجربه کرده از کف یک دره 
گذش��ته و دوباره مسیر با شیب متوسط به سمت باال و 

شرق امتداد می یابد.
با طی ح��دود 2 کیلومت��ر به قنات های بی ش��ماری 
می رس��ید که در شمال شرقی ش��اهرود حفر شده اند. 
از منطقه قنات ها گذش��ته و در حاش��یه مسیر یکی از 
قنات ها حرکت کنید تا پس از 2 کیلومتر به جاده اصلی 
مجن و جنوب امیریه برس��ید. در روبروی شما جاده ای 
خاکی وجود دارد. مس��یر جاده خاک��ی را ادامه داده تا 
به یک بنا رسیده و از حاشیه آن به سمت شمال شرق 
حرکت نمایید. بعد از حدود 200 متر به سمت جنوب 
آمده و پس از حدود یک کیلومتر به سمت شرق، مسیر 
را از حاش��یه زمین های مزروعی پی بگیرید. مس��یر از 
ش��رق به جنوب ش��رق تغییر می کند و از میان باغات 
و مزارع بس��طام می گذرد. با طی ح��دود 2 کیلومتر به 

بسطام می رسید.
طول تقریبی مسیر 15/5 کیلومتر است که قابل اجرا 

در یک روز می باشد. 
همچنین می توان از مس��یر جاده آس��فالته مجن به 
امیریه رفت و از طریق جاده آسفالته امیریه به بسطام، 

مسیر را تا بسطام پیمود.

مسیرهای دوچرخه سواری سمنان
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آرماس ریزورت 
موقعیـت محلی:این هتل در منطقه کمر واقع ش��ده و تا فرودگاه آنتالی��ا 55 کیلومتر فاصله دارد. فاصله این 

هتل تا ساحل اختصاصی 300 متر است.
امکانات تفریحي : س��رویس نگه��داري کودکان - اتاق بازي هاي کامپیوت��ري - کارمندان مخصوص بازي و 
سرگرمي - استخر - ماساژ - سونا - حمام ترکي و بخار - شیرجه - حمام ترکي - استخر سرباز )فصلي( - استخر 

سرپوشیده )فصلي( - امکانات ورزش هاي آبي در سایت هتل
اتاق هاي ویژه :اتاق و امکانات براي معلولین

امکانات ورزشي :- تنیس - مرکز بدنسازي - بیلیارد - پینگ پنگ - بازي دارت - کرایه دوچرخه - - میني 
گلف - دوچرخه )رایگان( - وان آب داغ

خدمات :  - خانه داري - لباسش��ویي - خشکش��ویي - آرایش��گاه - صرافي - خدمات کفش و واکس - کرایه 
ماشین - فکس و مسافرین می توانند از تورهای 6 شب و 7روز هتل استفاده نمایند.آژانس هواپیمائی گردشگران 
ارائه دهنده تورهای 6 ش��ب و 7 روز آنتالیا با 2رواز ایرانی قش��م ایر و ایران ایر تور می باشد.ساعت پروازی قشم 

ایر 22 به 00:45بامداد و ساعت پروازی ایران ایر تور 23:30به 2:15 بامداد می باشد.
کلیه پروازها به مقصد فرودگاه اسپارتا می باشد و مسافرین بعد از ورود به فرودگاه تا هتل به صورت زمینی و 

رایگان به مدت 3 ساعت ترانسفر شده و وارد هتل می شوند.
خدمات کلیه تورها

6شب و 7 روز اقامت در هتل+بلیت رفت و برگشت با پرواز قشم ایر یا ایران ایر تور+راهنمای فارسی زبان
عزیزان برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 88531430 تماس حاصل فرموده و یا به وب سایت زیر مراجعه 

فرمائید.
www.ist24.ir

آژانس گردشگران سرزمین رویاهای طالئی
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11 ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپ تاپ

وقتی فناوری می درخشد

ام��روزه، لپ تاپ ها جزو محصوالت پرکاربرد هس��تند و 
تقریبا تمامی اقش��ار جامعه به خصوص دانش��جویان از آن 
استفاده می کنند. طول عمر باتری لپ تاپ ها و دوام آن ها، 
جزو مواردی اس��ت که خریداران همواره توجه بیشتری به 
آن نشان می دهند. در این مقاله با 11 روشی که کارایی و 
عملکرد باتری لپ تاپ  را افزایش می دهد، آشنا خواهید شد. 
زمانی را تصور کنید که در مسافرت کوتاه به سر می برید 
و لپ تاپ خود را به همراه دارید؛ اگر در این ش��رایط شارژر 
لپ تاپ را فراموش کرده باشید یا حتی به پریز برق دسترسی 
نداشته باشید، شارژ باتری لپ تاپ می تواند در مدت کوتاهی 
به پایان رسیده و دستگاه خاموش شود. امروزه لپ تاپ ها از 
پردازنده های بهبود یافته، گرافیک های با رزولوش��ن باال و 
حافظه ذخیره س��ازی بیشتری برخوردار هستند. اما باتری 
جزو قطعاتی از لپ تاپ است که در صورت به پایان رسیدن 
ش��ارژ آن، تمامی قابلیت های دستگاه به طورکلی غیر قابل 
اس��تفاده خواهد شد. به همین دلیل، باید چندین ترفند و 
روش را جه��ت نجات یافتن از این ش��رایط بحرانی به کار 

ببرید. 
1. فعال کردن حالت ذخیره انرژی 

تقریب��ا تمامی لپ تاپ از حالت ذخی��ره انرژی برخوردار 
هس��تند و فعال کردن آن می تواند به ط��ور خودکار مدت 
زمان شارژدهی باتری لپ تاپ ها را افزایش دهد. این حالت 
تنها روی زمان sleep سیستم عامل و همچنین شدت نور 
پس زمینه نمایشگر تاثیر گذار است. این گزینه را می توانید 

در هر دو سیستم عامل ویندوز و مک فعال کنید. 
وین��دوز: در سیس��تم عامل وین��دوز روی آیکون باتری 
موجود در کنار ساعت ویندوز در نوار وظیفه کلیک کنید، 
س��پس از بین گزینه ها، حالت Power Saver را انتخاب 
کنید. روش دیگری هم وج��ود دارد؛ می توانید با رفتن به 
کنترل پنل و سپس بخش Power Options همین کار 
را انجام دهید. البته در این قسمت، تنظیمات بیشتری در 
دسترس قرار گرفته و می توانید میزان نور زمینه و همچنین 
زمان ه��ای ب��ه خواب رفتن ی��ا Sleep و خاموش ش��دن 
سیستم را در صورت اس��تفاده نشدن مشخص کنید. این 
نکته را هم در نظر داشته باشید که امکانات پیشرفته تری 
ه��م در ویندوز برای مدیریت مصرف باتری وجود دارد که 
توس��ط آنها می توانید به گزینه هایی مانند غیر فعال کردن 
پورت ها، تغییر کیفیت نمایش��گر و تنظیمات دس��کتاپ 
دسترسی داشته باشید. البته تمامی تنظیمات قادر هستند 
عملکرد سیس��تم را تحت تاثیر قرار دهند ولی می توانید با 
برق��راری یک موازنه خوب به بهترین وضعیت برای ش��ارژ 

دهی باتری لپ تاپ خود برسید. 
مک: در سیستم عامل مک، روی آیکون باتری در قسمت 
باالی گوشه س��مت راست نمایشگر کلیک کرده و سپس 
را   Open Energy Saver Preferences گزین��ه 
انتخاب کنید؛ در این قس��مت می توانید تمامی تنظیمات 

دلخواه را برای مدیریت مصرف انرژی اعمال کنید. 
2. اگرCD داخل درایو قرار دارد و از آن استفاده 

نمی کنید، آن را خارج کنید
اگر لپ تاپ ش��ما از درایو نوری برخوردار است، به خاطر 

داش��ته باشید که باتری شما با وجود CD در داخل درایو، 
بسیار س��ریع تر تخلیه خواهد داش��ت. بنابراین اگر فضای 
کافی روی هارددیس��ک لپ تاپ داری��د، CDهایی را که 
معموال از آنها بیشتر اس��تفاده می کنید، در سیستم خود 
کپ��ی کنید. باتری لپ تاپ زمانی که کمت��ر از درایو نوری 

استفاده می کنید، طول عمر بیشتری خواهد داشت. 
3. ابزارهای جانبی را خارج کنید

ابزارهایی که به پورت های کامپیوتر وصل هستند، باتری 
بیش��تری را مصرف می کنند. ابزارهای��ی مانند وب کم ها، 
فلش درایو ها و ابزارهای USB یا کارت های بی س��یم جزو 
این موارد هستند. همچنین به شما پیشنهاد می کنیم اگر 
واقع��ا نیازی به ماوس های خارج��ی ندارید از همان تاچ پد 
خود لپ تاپ استفاده کنید. اتصاالت بی سیم مانند بلوتوث 
و Wi-Fi مصرف باتری بیش��تری دارند، بنابراین از خارج 
کردن اس��پیکرها و هندزفری ها از لپ تاپ خود، اطمینان 

حاصل کنید. 
4. برنامه های اضافی فعال در پس زمینه را ببندید

به احتم��ال زیاد از مصرف برنامه ه��ای در حال اجرا در 
پس زمینه سیستم اطالعی ندارید. بنابراین باید از برنامه های 
در ح��ال اجرا در پس زمینه اطالع داش��ته و مواردی را که 
واقعا به آنها نیاز ندارید، ببندید. به طورکلی هر نرم افزاری که 
در پس زمینه در حال اجرا است، انرژی مصرف کرده و فشار 

زیادی را به باتری لپ تاپ وارد می کند. 
مک: کاربران سیستم عامل مک می توانند باکلیک کردن 
روی آیکون باتری موجود در گوش��ه باالی س��مت راست 
محیط کار خود، به لیس��تی از برنامه هایی که در حال اجرا 
هس��تند و از باتری اس��تفاده می کنند، دسترس��ی داشته 
باش��ند. در این لیس��ت می توانید با کلیک کردن روی هر 
برنامه متوجه شوید که این برنامه در بازه زمانی خاص چه 
میزان از باتری مک بوک اس��تفاده کرده و در صورت لزوم 

آن را ببندید. 
 وین��دوز: کارب��ران ویندوز ه��م می توانند با ب��از کردن

 Task Manager به تمامی برنامه های در حال اجرا در 
پس زمینه سیستم دسترسی داشته باشند. در این قسمت 
تمامی برنامه ها و س��رویس های در حال اج��را قرار دارد و 

می توانید مواردی را که واقعا به آن نیاز ندارید، ببندید. 
5. باتری بزرگ تری تهیه کنید

 برخی کامپیوترها قابلیت نصب باتری بزرگ تری را دارند. 
به عنوان مثال، لپ تاپ هایی که پیش از این ساخته شده اند 
معموال با ظرفیت ش��ش سلولی عرضه شده اند که تا چهار 
ساعت استفاده مداوم از لپ تاپ را تضمین می کنند. در حال 
حاض��ر، این امکان وجود دارد که بتوان باتری های 8 یا 12 
سلولی را برای کار خود با این لپ تاپ ها مورد استفاده قرار 
داد که در نتیجه می تواند مدت زمان بیش��تری را برای کار 

با لپ تاپ ها فراهم آورد. 
6. باتری لپ تاپ را کالیبره کنید

اگر باتری لپ تاپ شما شارژ خود را سریعا تخلیه می کند، 
احتماال مش��کل از جای دیگری ناش��ی می ش��ود؛ در این 
مواقع کالیبره کردن باتری ش��ارژهای از دست رفته را باز 
می گرداند. عمل کالیبره سازی باتری لپ تاپ را هر یک سه 
م��اه یک بار به صورت میانگین انج��ام دهید. برای کالیبره 

کردن باتری می توانید مراحل زیر را دنبال کنید: 
باتری لپ تاپ را به طور کامل و 100درصد ش��ارژ کنید. 
زمانی که باتری کامال شارژ شد، در این حالت تا دو ساعت 
شارژر را از لپ تاپ جدا نکنید. حال شارژر را از لپ تاپ جدا 
کرده و ش��روع به کار کردن با لپ تاپ خود کنید و اجازه 
دهید تا ش��ارژ آن به صورت کامل تخلیه ش��ود و لپ تاپ 
به صورت خودکار پس از اتمام ش��ارژ خاموش شود. بعد از 
تمام ش��دن ش��ارژ، به مدت یک تا دو ساعت لپ تاپ را به 
حال خود رها کرده و اجازه دهید به حالت پایدار برس��د. 
حال دوباره لپ تاپ خود را در حالتی که خاموش است به 
ش��ارژر متصل کرده و اجازه دهید تا به صورت کامل شارژ 
شود. زمانی که شارژ باتری به 100 درصد رسید، در واقع 

باتری با موفقیت کالیبره شده است. 
7. نرم افزار مدیریت مصرف باتری را روی سیستم 

خود نصب کنید
ب��رای مدیریت مصرف باتری، چندی��ن نرم افزار پولی 
و رای��گان خوب وج��ود دارد که می توان��د به طور مکرر 
س��المت باتری را چک کن��د. برخی از ای��ن نرم افزارها 
 Battery Health و   coconutBattery مانن��د 
برای سیس��تم عامل مک، مدیریت بهتری را روی باتری 
لپ ت��اپ فراهم می کند. اگر از سیس��تم عام��ل ویندوز 
اس��تفاده می کنی��د، نرم افزاره��ای BatteryCare یا 

BatteryMon توصیه می شود. 

8. از حافظه های SSD استفاده کنید
حافظه های SSD میزان مصرف باتری لپ تاپ را کاهش 
می دهد. اگر کامپیوتر ش��ما از دیسک س��خت اس��تفاده 
می کند، می توانید آن را به حافظه های SSD تغییر دهید. 
با جایگزین کردن این حافظه، عالوه بر افزایش مدت زمان 
ش��ارژ دهی باتری لپ تاپ، می توانید از سرعت باالی این 
حافظه در خواندن و نوشتن اطالعات هم بهره مند شوید. 

9. هارددیسک خود را Defragment کنید
اگر استفاده از حافظه های SSD برایتان مقدور نیست، 
می توانید از روش Defragment کردن یا مرتب کردن 
فایل ه��ای موجود روی حافظه هارددیس��ک برای کاهش 
مصرف باتری استفاده کنید. این روش به طور چشمگیری 
می توان��د مص��رف ان��رژی را در لپ تاپ پایین بی��اورد. با 
مرتب کردن فایل ها در هارددیس��ک مدت زمانی که هارد 
دیس��ک ش��ما طی خواهد کرد تا بین س��کتورها جابه جا 
ش��ود و اطالعات را بخواند کمتر خواهد ش��د و به همین 
دلیل با کمتر ش��دن این فاصله، میزان ان��رژی مورد نیاز 
برای جابه جایی بین محل های مختلف روی هارددیس��ک 
هم کمتر خواهد ش��د و مصرف انرژی هم پایین تر خواهد 
آمد. البته نرم افزارهای مشابه دیگری هم به همین منظور 
وجود دارد که نرم افزار Auslogics Disc Defrag جزو 

آن هاست. 
10. درایورها و نرم افزارهای خود را به روز نگه دارید

به ص��ورت کلی نرم افزاره��ا و درایورهای جدید بهینه تر 
هس��تند و کمتر از منابع سیس��تم اس��تفاده می کنند. به 
همین دلیل همواره به شما پیشنهاد می کنیم از به روزترین 
نرم افزارها و درایورها استفاده کنید و از به روز بودن تمامی 
نرم افزارهای خود اطمینان حاصل کنید. برای این منظور 
می توانید در هر دو سیستم عامل ویندوز و مک به روز بودن 

نرم افزارها را چک کنید: 
 Windows ویندوز: در سیستم عامل ویندوز به قسمت
Update در Control Panel مراجع��ه کرده و گزینه 
Check For Updates را تی��ک بزنی��د. در این حالت 
می توانید لیستی از آخرین به روزرسانی های ویندوز و البته 
درایورهای سخت افزارهای مورد استفاده روی سیستم خود 
را مش��اهده کنید که البته می توانید آنها را دانلود کرده و 

نصب کنید. 
 ،Finder مک: در سیستم عامل مکینتاش و در قسمت
محیط App Store را باز کنید. سپس در قسمت گوشه 
باالی س��مت راس��ت وارد تب Updates شوید. در این 
بخش می توانید لیستی از به روزرسانی های موجود را برای 
سیستم خود مشاهده کرده و در صورت لزوم آنها را نصب 

کنید. 
11. باتری لپ تاپ را خنک نگه دارید

ق��رار گرفتن باتری در دمای باال عم��ر باتری لپ تاپ را 
پایی��ن می آورد. بنابرای��ن، همواره از این م��ورد اطمینان 
حاصل کنید که لپ تاپ و داخل آن تمیز است و کمترین 
گرد و غبار را دارد. همواره از تماس مس��تقیم خورش��ید 
ب��ا لپ تاپ خود جلوگیری و همیش��ه در محل هایی از آن 
استفاده یا نگهداری کنید که دمای محیط را داشته باشد. 

دنیای زی��ورآالت جذاب تر می ش��ود وقت��ی فناوری 
وارد آن ش��ود. در این صورت ش��اهد تولید محصوالت 
متنوع ت��ری خواهیم بود؛ مانند دس��تبندی که رنگ به 
رنگ می شود، انگشتر چراغدار، گردن بند هوشمند و...

دست بند رنگ به رنگ
 »تاگوآری« نام دس��تبندی اس��ت که پژوهش��گران 
مجارس��تانی اختراعش کرده اند. این دستبند با کمک 
یک اپلیکیشن، و دس��ت، طرح هایش را عوض می کند. 
چه��ار طرحی ک��ه می توانند با لب��اس کاربر هماهنگ 
ش��وند. اپلیکیشنی که دس��تبند، طرح هایش را از آن 
می گیرد، ه��زاران طرح از طراحان مع��روف در اختیار 
دارد ک��ه کاربر می توان��د هرکدام را که دوس��ت دارد، 

انتخاب کند. 
این دس��تبند از نوعی فناوری »ارتباط حوزه نزدیک« 

ی��ا NFC بهره می ب��رد که جایگزین بلوتوث به ش��مار 
می آی��د. تفاوت این فناوری با بلوتوث در این اس��ت که 
برای پیداکردن دستگاهی که در چند سانتی متری اش 
قرار دارد نیازی به جس��ت و جو ندارد و در عرض چند 
ثانیه دو دس��تگاه مجهز به حسگر ارتباط حوزه نزدیک 

می توانند با هم اطالعات رد و بدل کنند. 

آویز هوشمند
شرکت »سی اس آر« )CSR(، یک شرکت انگلیسی 
فع��ال در س��اخت تراش��ه های کامپیوتری ب��ه تازگی 
در هم��کاری با »س��لینی« )Sellini( یک جواهرس��از 

مش��هور انگلیس��ی، نوعی گردن بند هوشمند روانه بازار 
کرده اس��ت. این گردن بند در ارتباط بلوتوث با گوشی 
هوش��مند کاربر می تواند او را از اتفاقاتی که در گوش��ی 
می افتد، باخبر کند. مثال می تواند رس��یدن یک  ایمیل 
جدی��د یا ی��ک پیغام متن��ی را به او اط��الع دهد. این 
گردن بن��د با لرزش و یک چراغ با ن��ور ال.ای.دی کاربر 

را از پیغام ها و نامه هایش باخبر می کند. 
اما مهم تری��ن وظیفه ای که برای ای��ن گردن بند درنظر 
گرفته شده، زیر نظر گرفتن نشانه های سالمتی کاربر است. 
مثال این آویز می تواند هنگامی که میزان ضربان قلب باالمی 
رود یا قند خون کاربر دچار اختالل می شود او را آگاه کند. 

بیمارانی که در روز باید با تجهیزات پزش��کی س��نگین و 
ناخوشایند سروکله بزنند، خوشحال خواهندشد اگر به جای 

این تجهیزات فقط یک آویز در گردن داشته باشند. 
 

شیک و هوشمند! 
ب��از هم یک دس��تبند دیگ��ر، این یکی ام��ا عالوه بر 
زیبایی می تواند از نظر س��المتی ه��م نیازهای کاربر را 
تامین کند. این دستبند با تغییر رنگ و لرزش می تواند 

کاربر را از پیغام های روی گوشی اش هم باخبر کند. 
اما درعین حال طراحان این دستبند توجه ویژه ای نیز 
به طراحی آن داشته اند. هدف آنها ساخت یک دستبند 
ش��یک بوده ک��ه در عین جذابیت، بتوان��د وظایف یک 
ابزارک هوشمند را نیز انجام دهد. این دستبند هم مانند 
بس��یاری از فناوری های پوش��یدنی خودش را با ارتباط 

بلوتوث به گوشی هوشمند متصل می کند. 
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کافه رستوران فست فودرستوران بین المللیرستوران ایرانی - سنتی

ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب  خیابان مهتاب
تلفن 88054638

بیسترو

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

لوناالنژ

شهرک امید مجتمع تجاری امیدپالک33
shominehcafe 77076096   :تلفن

کافه شومینه

 ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب مرکز
 خرید آفتاب تلفن: 88610570

شهرک غرب فالمک شمالی
تلفن:88580804-5 

تهیه غذای تک نام

آفتاب شاندیز

خیابان ولیعصر چهار راه پارک وی
تلفن: 22667761

شاطر عباس

ستارخان خسروی شمالی خیابان سازمان آب
تلفن: 44282412

سنتی سایمان

سلف سرویس 133
پیروزی بین خیابان دوم و سوم نیروی هوایی

تلفن : 77465657

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

سنتی سیمرغ

دلیوری صبحانه در تهران
تلفن:22601889

نیمرو

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

کریستال

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

مجموعه رستوران های شهر آفتاب

میدان ولیعصر بلوار کشاورز روبروی هتل اسپیناس 
تلفن:88958184

شاندرمن

جردن خیابان مهیار پالک 5
تلفن: 22036655

چیل

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

ماهاراجه )هندی( 

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

 سهروردی شمالی خیابان آپادانا خیابان نیلوفر
پالک 54 تلفن: 88737599

گاندی جنوبی مرکز خرید گاندی
تلفن:88882973

پیتزا کاکتوس

اُ...اینو!

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالک 90
تلفن:22228766

برگر  زغالی

خیابان شریعتی روبروی پارک کوروش 
پالک999 تلفن:22853290

در ب در پیتزا

شمال میدان هفت حوض خیابان خاموشی
تلفن: 77894141

مرکن

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

میزگرد

خیابان  مطهری خیابان مهرداد پالک 12
تلفن:88848022

پارادیزو

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

لوکا

شهرک غرب مجمع ارکیه ایرانیان واحد29
تلفن: 22094802

ویولت

برج میالد 
تلفن 88620337

ویونا

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

کالژ

ضلع شمال شرقی میدان المپیک
تلفن: 44749316

غذای سالم ماهنوش

هن��گام ظهر از خیابان س��ئول قدم زنان راه 
افتادیم س��مت برج آفت��اب در انتهای خیابان 
خدامی. گرس��نه بودیم و مي خواس��تیم ناهار 
بخوری��م. از کوچه پس کوچ��ه ها خنده کنان 
رد شدیم و رس��یدیم به برج آفتاب. از سمتی 
که آمده بودیم، یعنی کوچه پشت برج آفتاب، 
اولین مغازه یک رس��توران ایتالیایی کوچک و 
دنج بود که منوی رستوران را در سمت راست 
در ورودی ق��رار داده ب��ود تا پیش از ورود هم 
بتوانی لیس��ت غذاها را ببین��ی. نیم نگاهی به 
لیس��ت غذاها انداختیم و رد ش��دیم. از کنار 
رس��توران که گذش��تیم، پنجره های رستوران 
بودند و کرکره های چوبی و گلدان های کوچک 
و زیبای بن س��ای. پشت اولین پنجره یک میز 
3 نف��ره بود با یک س��رویس کام��ل، مرتب و 
زیبا که روی میز چیده ش��ده بود. پنجره های 
بع��دی قاب های دیگری ازمحیط دنج و جذاب 
رستوران بودند و آدم هایی که شادمانه در حال 

صرف غذا و گفت وگو بودند. 
ما دنب��ال رس��توران دیگری آم��ده بودیم. 
بنابرای��ن رد ش��دیم، ام��ا هم��ان تصویرهای 
کوچکی که از پنجره های رستوران دیده بودیم 
وادارمان کرد برگردیم و در چوبی رستوران را 
باز کنیم و وارد فضای نیمه روش��ن رستوران 
ایتالیایی نس��بتا جمع وجور و کوچکی بشویم 
به اسم بیسترو. وارد که شوید، سمت چپ شما 
یک پارتیش��ن چوبی است که فضای رستوران 
را از در ورودی ج��دا می کن��د. روب��ه روی در 
ورودی مدی��ر خوش اخ��الق و خوش برخورد 

رس��توران نشسته و پرس��نلی که با لباس های 
زیبا و یکدست، با روی خوش و لبخند به شما 
خوشامد می گویند و برای نشستن پشت میز 

دلخواهتان شما را راهنمایي می کنند.
 اگ��ر روی می��زی بنش��ینید ک��ه تع��داد 
صندلی های آن از تعداد نفرات دور میز بیشتر 
باش��د، قبل از اینکه متوجه ش��وید، سرویس 
اضاف��ه روی میز جمع می ش��ود و بعد منوی 
بلندب��اال و متنوعی از غذاه��ا و پیش غذاهای 
مختل��ف در اختیارتان قرار می گی��رد. نگران 
نباشید، هرچقدر که بخواهید فرصت دارید که 
من��و را بررس��ی کنید. تنوع غ��ذا در منو زیاد 
اس��ت و این انتخاب را سخت اما دلچسب می 

کند. 
با توج��ه به حجم غذایی که ارائه می ش��ود 
قیمت های ذکر شده در منو اصال باال نیستند. 
عمده غذاهای بیس��ترو را پاس��تا و پیتزاهای 
ایتالیای��ی تش��کیل می دهند. با ای��ن حال در 
من��و لیس��تی از غذاها را تحت عن��وان غذای 
اصلی مشاهده می کنید که ترکیب متنوعی از 
ماهی، میگو، اس��تیک، شنیتسل مرغ و جوجه 
مینیاتوری با سبزیجات و سس های مخصوص 

بیسترو هستند.
 بی��ن غذاه��ای اصل��ی فیل��ه اس��تیک از 
محبوب ترین غذاهایی س��ت که به مش��تریان 
ارائه می ش��ود. س��االدهای رس��توران بیسترو 
اگرچه مواد تش��کیل دهنده اولیه شان ممکن 
است شبیه س��االدهای بقیه رستوران ها باشد، 
اما س��بزیجات و ادویه های معطر و خاصی که 

در سس ساالدها به کار رفته طعم متفاوتی از 
ساالد را در برابر شما خواهد گذاشت. 

س��االد کاهوی مخصوص این رس��توران، از 
آن دس��ته ساالدهایی اس��ت که هرجایی پیدا 
نخواهی��د ک��رد، بخصوص اینک��ه کاهوی آن 
کاهوی بنفش رنگ فرانس��وی اس��ت که عطر 
و طعم خاصی دارد. پاس��تاهای این رستوران 
معرک��ه اند. 15 نوع پاس��تای مختلف در منو 
وجود دارد که هرکدام با مواد تش��کیل دهنده 
مختل��ف و همین طور طعمی متفاوت دس��ت 

شما را در انتخاب باز می گذارند. 
پاستا بلونز را حتما تست کنید. طعم بی نظیر 
پاس��تای ایتالیای��ی را زی��ر دندان هایتان مزه 

خواهید کرد. همچنین پاستا آلفردوفتوچینی 
و پاس��تا پنه مرغ از دیگر پاس��تاهای محبوب 

این رستوران هستند. 
حجم غذاهایی که ارائه می ش��ود زیاد است 
به طوری که دو نفر با اشتهای معمولی با یک 
ظرف پاس��تا کامال سیر میشوند. اگر پیتزاخور 
حرفه ای هس��تید پیتزاهای چانو و س��فید را 
حتم��ا امتحان کنید که طعم��ی به یادماندنی 
دارند. فضای رستوران بیسترو، شیوه مدیریت 
و غذای��ی که در آن س��رو می ش��ود تجربه ای 
خ��وش طعم و ل��ذت بخش را برای ش��ما به 
ارمغان م��ی آورد، تجربه ای که بیس��ترو را به 

ایتالیای کوچک تبدیل کرده است.

گزارشی از رستوران بیسترو

بیسترو ایتالیای کوچک 
اطالعات تکمیلی 
رستوران بیسترو 

رستوران بیسترو
 آدرس:

ونک، خیابان خدامی، 
خیابان آفتاب، کوچه 

ماهتاب، پالک26
تلفن: 88054638

موقعیت مناسب
جای دنج ومناسب 

قرارهای دو نفره
دسته بندی:

فرنگی
سرویس بیرون بر: 

داردرزرو تلفنی
دارد

حق سرویس
15 درصد

دسر
جای نشستن

دارد
تعداد صندلی

32
ساعت کار

19-24 ,16-12
 با توجه به حجم 

غذایی که ارائه می شود 
 قیمت های ذکر شده

در منو چندان 
باالنیست.
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چگون��ه می توانیم ب��ا رنگ آمیزی صحی��ح دیوارها، 
مشکالت دکوراس��یون را حل کنیم و ابعاد یک اتاق را 
بیش از آنچه هست نمایش دهیم؟ در مرحله اول، طبعا 
ش��ما رنگی را انتخاب خواهید کرد که با آنچه در ذهن 
دارید مطابقت داشته باشد. مهم این است که حتی اگر 
رنگ موردنظر شما س��فید باشد، تمام اتاق ها را باید با 
نوع رنگ س��فید رنگ کنید تا نتیجه، رنگی یک دست 
باش��د. این 10توصیه، در مراحل بعدی رنگ آمیزی و 

چیدمان می تواند مفید باشد: 
1- برای ایجاد جذابیت در یک اتاق، از وس��ایلی که 
درست همرنگ دیوار باشد استفاده نکنید. برای انتخاب 
رنگ دیوار، لوازم منزل خود را در نظر بگیرید و باتوجه 
به رنگ ه��ای موجود در آن، رنگی مناس��ب را انتخاب 
کنید. به یاد داش��ته باشید که ترکیبات متنوع، فضایی 

پویا و نیروبخش ایجاد می کند.
2- اگ��ر برای هر ات��اق، رنگی مج��زا در نظر دارید، 
فضاه��ای بین اتاق ها مانند راه��رو، ورودی و راه پله را 
به رنگ خاکس��تری مالیمی با ته رنگ��ی از رنگ دیوار 

درآورید تا تبدیل رنگ ها به یکدیگر زیباتر شود.
3-رنگی را ب��رای خانه خود در نظ��ر بگیرید و آن را 
در حجم ه��ای متفاوت در اتاق ها به کار ببرید. این رنگ 
می توان��د در یک اتاق رنگ غال��ب، در اتاقی رنگ چند 
وس��یله و در اتاق س��وم تنها به عنوان چاشنی هایی در 
گوش��ه و کنار به کار ببرید. چنین روشی، هماهنگی را 

در تمام خانه برقرار خواهد کرد.
4- رنگ های روش��ن، با روح و متمایل به گستردگی 
هس��تند و در نتیجه اتاق را بزرگ تر و روشن تر از آنچه 
هست نش��ان می دهند. رنگ های تیره، گرم و فریبنده 
هس��تند و به اتاق های بسیار بزرگ، حالتی خودمانی و 

دوستانه می دهند.
5- اگر قصد دارید دیوارهایی را به رنگ تیره یا بسیار 
درخش��ان درآورید، بتونه کاری و آس��تری آن را هم از 

همان رنگ بزنید.
6- نقص ه��ای معم��اری را با اس��تفاده از رنگ های 
خنثی در دیوار، س��قف و کف اتاق به طوری که حالتی 

یکپارچه به خود بگیرند، برطرف کنید.
7-ب��رای بلند تر جلوه ک��ردن دیواره��ا، رنگ ها را تا 
سقف به طور یکنواخت ادامه دهید و در نزدیکی سقف، 
رن��گ را با نواره��ای تزیینی و مانن��د آن قطع نکنید. 
اگر سقف دارای حاش��یه تزیینی یا لبه برجسته است، 
می توانید این حاشیه را نیز به رنگ دیوار درآورید. رنگ 

روشن، سقف را بلندتر جلوه می دهد.

8-برای کوتاه نش��ان دادن س��قف های بسیار بلند یا 
تشدید حالت خودمانی یک اتاق، رنگ دیوار را از 20 تا 
30 س��انتی متر مانده به سقف قطع کنید و باقی آن را 
به رنگ س��قف رنگ آمیزی کرده یا با نوارهای تزیینی 

بپوش��انید. تیره کردن سقف هم می تواند چنین حالتی 
را ایجاد کند.

9-ب��ا رنگ آمیزی دیوارهای کوتاه تر )کم عرض تر( به 
رنگی تیره ت��ر از دیوارهای بلندت��ر می توانید یک اتاق 

کشیده و باریک را عریض تر جلوه دهید.
10-اگر برای س��قف اتاق��ی رنگ س��فید را در نظر 
گرفته اید، ب��رای هماهنگ کردن رنگ اتاق با س��قف، 

اندکی از رنگ دیوار را به رنگ سفید اضافه کنید.

ندا شریف 
همه دوست دارند خانه ای کامل و ایده آل داشته باشند. 

خانه حریم شخصی است و بعد از یک روز کاری پراسترس طبیعی است 
که بخواهیم در جایی آرامش بخش باش��یم و این اساس دکوراسیون است. 
دکوراسیون نکات ظریفی دارد که در زیر با مهم ترین آنها آشنا می شوید. 

1- تجسم کنید
مرحله اول تجس��م اس��ت. برای طراحی اتاق پذیرایی الزم نیس��ت عینا 
از مجالت دکوراس��یون کپی برداری کنید. در ذهن خود مجس��م کنید که 
دوست دارید خانه شما، دکورها، دیوارها و تابلوهای آن چطور باشد. تجسم 

تک تک اتاق ها، کار طراحی و دکوراسیون را برای شما آسان تر می کند. 

2- با موارد مهم و مورد توجه شروع کنید
هر دکوراتور باتجربه ای می داند که باید در هر اتاق به چیزهای مهم بپردازد. 
بقیه موارد دکوری به راحتی فراهم می شوند. بهتر است ابتدا چیزی را انتخاب 

کنید که تاثیر بیشتری داشته باشد )مانند شومینه، پیانو یا یک کاناپه(. 

3- رنگ ها اثر روان شناسی دارند
رنگ ها عامل مهمی در طراحی هس��تند. چون به جز تغییر حال و هوای 

یک اتاق روی افراد تاثیر روان شناسی دارند. 
مثال رنگ آبی چون اش��تها را کم می کند، مناس��ب ات��اق  ناهارخوری یا 

آش��پزخانه نیست، برعکس رنگ های روشن، ش��اد و آرامش بخش مناسب 
اتاق پذیرایی هس��تند. مطمئن شوید رنگ هایی که انتخاب می کنید، مکمل 

یکدیگرند. ]کدام رنگ را انتخاب می کنید؟[

4- سبک دکوراسیون به هماهنگی کمک می کند
س��بک دکوراسیون نه تنها کار دکوراسیون را آس��ان می کند، بلکه چون 
س��لیقه و نحوه زندگی صاحب خانه را نش��ان می دهد، دارای اهمیت است. 
سبک دکوراس��یون می تواند کالس��یک، مدرن، دریایی، استوایی، اروپایی، 
آس��یایی یا هر چیزی که فکر آن را بکنید، باش��د. مبلمان و وسایلی بخرید 

که با سبک و موضوع موردنظر هماهنگی داشته باشد.
 

5- وسـایل اضافی و درهـم بر هم بهترین دکوراسـیون را خراب 
می کنند

از دس��ت ه��ر چیزی ک��ه احتیاجی ب��ه آن نداری��د، یا به ن��درت مورد 
استفاده تان اس��ت، خالص شوید و آنها را مرتب در کمد طبقه بندی کنید. 
حتی اگر گران قیمت ترین و زیباترین دکوراس��یون را داشته باشید، خانه ای 

پر از وسایل اضافه جلوه ای نخواهد داشت. 

6- نورپردازی به اندازه مبلمان اهمیت دارد
نور دارای اهمیت اس��ت چون به جز روشنایی، حال و هوای خانه را تغییر 
می دهد. پس از نور هایی اس��تفاده کنید که ش��ما را به این دو مورد نزدیک 
کن��د. المپ و فلورس��نت برای نور کلی و ش��مع و المپ های کوچک برای 

نورپردازی های رمانتیک مناسبند. 

7- میان فرم و کاربرد تعادل ایجاد کنید
هنگام خرید مبلمان یا دکوراس��یون منزل دقت داش��ته باشید که فرم و 
کارب��رد به یک اندازه دارای اهمیت هس��تند. باید خان��ه را طوری طراحی 
کنید که ضمن زیبایی امکان دسترس��ی به وس��ایل وجود داش��ته باشد. با 
کم��ی خالقیت، صبر و آگاهی می توانید خانه ای به زیبایی آنچه در مجالت 

دکوراسیون دیده اید، داشته باشید. 

اسرار نقاشی دیوار

آشنایی با نکات ظریف در دکوراسیون منزل
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در مورد الس��تیک چه می دانید؟ روی دیواره بیرونی 
هر تایر، اعداد و کدهایی درج شده است که در حقیقت 
شناس��نامه الس��تیک خودرو هس��تند، اما آیا تابه حال 
ب��ه آنها دقت کرده اید؟ در زیر مفه��وم این عالئم بیان 
شده اس��ت. در ادامه به ش��رح برخی از مهم ترین آنها 

می پردازیم.   

 الف( اندازه تایر   
 ان��دازه الس��تیک خ��ودرو ب��ا عالئم��ی همچ��ون

بدی��ن  داده می ش��ود.که  60R14/P185 نش��ان 
معناست: 

P = تایر خودروی شخصی  
 185= پهنای تایر  )برحسب میلی متر(     

 60= نس��بت ارتفاع دیواره الس��تیک ب��ه پهنای آن 
)برحسب میلی متر( 

R = رادیال   
14= قطر رینگ )بر حسب اینچ(    

عالوه بر عالئم باال عالئمی مانندH89 روی الستیک 
وجود دارد که به H  ش��اخص سرعت )در بخش »ج« 
به آن اش��اره ش��ده ( و به عدد 89 عنوان ش��اخص بار 
می گویند یا ح��د بارگذاری)ک��ه در بخش»ب« به آن 

اشاره شده ( می گویند.

 ب(حد بارگذاری 
 ای��ن ع��دد نماین��ده حداکثر وزنی اس��ت ک��ه تایر 
می تواند تحمل کن��د، هنگامی که حداکثر مقدار مجاز 
فشار را  داشته  باش��د و بین صفر تا 279 متغیر است. 
برای خودروهای ش��خصی، عدد حد بارگذاری بین 71 
تا 100 اس��ت.برای مثال، حد بارگذاری برای خودروی 
پرای��د 76 و مع��ادل 400 کیلوگ��رم بار اس��ت، یعنی 
ای��ن تایرهنگامی که حداکثر فش��ار باد مج��از را دارد، 
حداکثر400 کیلوگ��رم را می توان��د حم��ل کند.توجه 
داش��ته باشیدهرگز الس��تیکی را که حد بارگذاری آن 
کمت��ر از میزان توصیه  ش��ده از سوی س��ازنده خودرو 

است، روی رینگ نصب نکنید. 

  ج( عالمت حداکثر سرعت قابل  تحمل  
حداکثر س��رعتی که الس��تیک می تواند تحمل کند، 
ب��ا یک حرف از A تا Z بیان می ش��ود.برای مثال روی 
جداره تایر خودروی پراید، نماد H برای س��رعت درج 
ش��ده که نش��ان می  دهد. هنگامی که تایر دارای فشار 
بار و بارگذاری مناس��ب اس��ت، حداکث��ر توان حرکت 
210کیلومتر در س��اعت را دارد. واضح است اگر تایری 

تحت تأثیر حداکثر س��رعت واقع شود اما فشار باد آن 
تنظیم نباش��د یا اضافه بار روی آن اعمال شود، آسیب 

می  بیند یا ممکن است بترکد.
 

  د( تاریخ ساخت الستیک  
   تمام الس��تیک ها دارای تاریخ ساخت روی جداره 
خود هس��تند که با چهار رقم نش��ان داده می  شود. دو 
عدد اول نش��ان  دهنده هفته ساخت و دو رقم بعد سال 
ساخت الس��تیک هس��تند. برای مثال عدد »1204« 
نش��ان می دهد این الس��تیک در هفته دوازدهم س��ال 
هم��راه  اس��ت. امروزه  ش��ده  میالدی تولی��د   2004
الس��تیک های نو خارجی، یک کارت دریافت می کنند 
که پس از وارد کردن مشخصات باید به آدرس شرکت 
س��ازنده پست ش��ود یا الس��تیک را از طریق اینترنت، 
ثبت می  کنند ت��ا هرگونه کار کرد نامناس��ب بعداً قابل 

پیگیری باشد.    

 ه( ترکیبات سازنده تایر   
 ای��ن بخ��ش، م��واد س��ازنده الس��تیک را توضی��ح 
 PLY-1=TREAD PLIES:مث��ال می ده��د. 
STEEL  2+POLYESTER یعنی رویه تایر مرکب 
از یک رویه پلی استری همراه دو الیه سیم فوالدی است. 

 و( حداکثر فشار باد و بار تحمیلی به تایر   
عددی که در مقابل عبارت »حداکثر فشار باد« روی 
تایر درج می ش��ود، مربوط به فش��ار بادی است که باید 
الستیک داشته باشد، وقتی شما می خواهیدحداکثر بار 
قابل تحم��ل را روی آن تحمیل کنید. این عدد، مقدار 
فشار باد توصیه شده  برای استفاده نرمال نیست. مقدار 
توصیه شده فشار باد تایرها روی یک پالک که معموالً 
در لبه داخلی یکی از دو درجلو نصب می ش��ود، نوشته 

ش��ده اس��ت. اگر آن را نیافتید، به دفترچ��ه راهنمای 
خودرو مراجعه کنید.   

Run Flat تایر
با وجود تایرهای RF ،حتی زمانی که باد تایر خالی 
ش��ده باش��د ش��ما می توانید به حرکت ادامه داده و 
عملکرد خودرو را هنگام افت فش��ار باد در تایر حفظ 
کنید. به جای تعوی��ض تایر در کنار خیابان که امری 
ناخوش��ایند و خطرن��اک محس��وب می ش��ود، ش��ما 
می توانی��د به حرکت خود ادامه داده و به راحتی خود 
را به منزل یا تعمیرگاه برس��انید. تایرهای RF زاپاس 
خود محس��وب می ش��وند، با وجود دیوارهای جانبی 
تقویت ش��ده، تایرها حتی اگر کاماًل از  باد خالی شده 
باش��ند، قادر ب��ه ادامه عملکرد خود هس��تند. ترکیب 
فرسایش��ی مقاوم به گرما که در س��اخت این نوع تایر 
به کار گرفته ش��ده اس��ت، در براب��ر افزایش احتمالی 
گرما مقاومت می کند. با استفاده از تایرهای RF شما 
قادر خواهید بود با س��رعتی باالتر از 150 کیلومتر در 
س��اعت و بدون تغییر وضعیت محس��وس به رانندگی 
خ��ود ادامه دهید. در عین ح��ال در وقت خود صرفه 
جوی��ی ک��رده و بنابراین اس��ترس کمت��ری خواهید 
داش��ت، دیگر نیازی به حمل تای��ر زاپاس هم ندارید 
و در نتیجه فضای بیش��تری برای حمل بار در اختیار 

ش��ما قرار می گیرد.
 )Adaptive Drive( »سیستم »رانندگی تطبیقی
تا حد ممکن فشار وارده بر تایر معیوب را کاهش داده و 
به تایرهای دیگر انتقال می دهد. این نوع تایرها موجب 
امنیت بیش��تر، آسودگی خاطر سرنش��ین و نیز امکان 
اس��تفاده از فضای بیش��تر را در خودرو فراهم می کند. 
شرکت ADAC آلمان، یعنی همان بزرگ ترین کلوپ 
اتومبی��ل در دنی��ا، از تایره��ایRF به عن��وان »اولین 
انقالب اساسی در طراحی تایر« از زمان به وجود آمدن 

تایرهای بادی یاد می کند.
 مشخصات عمومی تایر

تایر یکی از قس��مت های اصلی خودرو است که روی 
رینگ مس��تقر ش��ده و مجموعه الس��تیک را تشکیل 

می دهد.
به طور کلی یک تایر از چهار قسمت تشکیل شده :

 1 : الیه های تایر
2:  آج های تایر  

3 : تیوب 
4 : والو  )محلی که باد وارد تایر می شود( 

تایرها نیروی عمودی وارد شده از سمت باال را تحمل 
می کنند، پس باید دارای ویژگی های خاصی نیز باشند 
که به آنها اش��اره خواهد ش��د ، یک تایر مناس��ب باید 
بتوان��د بار زیاد – لغزندگی جاده – س��رعت زیاد را به 
خوب��ی تحمل کرده و از مس��یر منحرف نش��ود . بدنه 
متش��کل از الیه هایی از رش��ته های مقاوم و مستحکم 
اس��ت که مجموع��ا قابلیت تحمل فش��ار داخلی تایر و 
همچنی��ن ج��ذب نیروهای وارده از س��طح ج��اده را 
داراس��ت. معم��وال در خودروهای س��واری جنس این 
الیه از الیاف پلی اس��تر اس��ت و در خودروهای سنگین 
از فوالد استفاده می شود. زاویه نصب این الیه ها نسبت 
به محیط تایر در نوع رادیال بین 88 تا 90 درجه و در 
نوع بایاس پالی 30 تا 40 درجه اس��ت. استحکام یک 

تایر معمولی با تعداد الیه های بدنه توصیف می شود.  

 آج تایرها  
آج قس��مت خارجی تایر اس��ت که مستقیما با سطح 
زمین در ارتباط است. اهمیت آج ها در جاده های شهری 
و اتوبان ه��ا کمتر معلوم می ش��ود و این یک��ی از همان 
دالیلی است که افراد نا آگاه فقط به زیبایی آج ها اهمیت 
می دهند. طرح های مختلف آج برای تخلیه بهتر آب از زیر 
تایر و افزایش قابلیت تایر در برخورد با ش��رایط گوناگون 
سطح جاده ساخته می شود. می توان به طرح های رگه ای 
)Rib( ، عرض��ی )Lug( ، ترکیب��ی از عرض��ی و رگه ای 
)Rib & Lug( و بلوک��ی )Block( اش��اره کرد که هر 
ی��ک مزایا و معایب خاص خ��ود را دارند. ولی نقش این 
بازیگ��ران در جاده های ش��نی - برف��ی - مرطوب و کم 
اصطکاک به خوبی آش��کار می ش��ود ، انتخاب الستیک 
با آج مناسب در شرایط س��خت رانندگی فرمان پذیری 
خودرو را افزایش می دهد . انتخاب آج ها با شکل مناسب 
از پرشدن الستیک از گل و برف در جاده های  نامطلوب 
نیز جلوگیری می کند . عمق آج در تایر نو 9/5 میلی متر 

است و تا عمق 2 میلی متر قابل قبول است.

مشخصات الستیک خودرو
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5- حاکمیت مردم محدود به حدود قانونی است
تا اینج��ا دیدیم که چگونه حکومت قانون ش��یوه های 
اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصی تحت حاکمیت 
دول��ت را تنظیم و تحدید می کند. ولی به زعم  گروهی از 
نظریه پردازان سیاسی یک نیروی سیاسی وجود دارد که 
برتر از قدرت حکومت اس��ت و آن نیروی مردم اس��ت. به 
گفته این صاحب نظران حاکمیت از آن مردم است؛ بدین 
معنی که قدرت سیاسی غایی در دست مردم است. به این 
جهت است که جان الک  بحث می کند که مشروعیت هر 
دولتی مبتنی بر رضایت مردم اس��ت و چنانچه حکومت 
اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مش��روعیت خود را از دست 
می ده��د و مردم مج��از به تغییر آن هس��تند. این بحث 
مبنای استدالل الک در مورد انقالب سیاسی علیه دولت 

استبدادی است. 
اینک��ه م��ردم را دارای حمای��ت بدانیم پرس��ش های 
گوناگونی را بر می انگی��زد. به عنوان مثال آیا مقوله مردم 
صرفا افس��انه ای سیاسی نیست که بخشی از جامعه برای 
قبضه کردن قدرت سیاسی ابداع کرده اند؟  در سال 1776 
انقالبی��ون آمریکا به نظریات الک در مورد مردم اس��تناد 
می نمودند ولیکن یک فرد شکاک می تواند استدالل کند 
که این مردم کسی نبود جز اشخاص مذکر سفیدپوست و 
ممتاز از لحاظ اجتماعی لیکن اجازه بدهید فعال این گونه 
مسائل راکناربگذاریم و صرفا جهت ادامه بحث فرض کنیم 
که قابل قبول است که مردم را دارندگان غایی حاکمیت 
سیاس��ی بدانیم.  در اینجا سوال مهمی مطرح می شود و 
آن این است که آیا حکومت قانونی فقط دولت را محدود 
می کند یا مردم را نیز مقید می کند. البته ش��کی نیست 
که آحاد جامعه به  عنوان اشخاص خصوصی تابع حکومت 
قانونند ولی آیا مردم به عنوان یک هویت گروهی که دارای 
حاکمیت غایی و نهایی نیز هس��تند ب��ه همان نحو تابع 

حکومت قانون هستند؟ 
باید  آن است که هدف اصلی و مرکزی حکومت قانون 

آن اس��ت که هم قدرت سیاس��ی را مح��دود کند و هم 
قدرت هایی خصوصی را.  معموال قدرت سیاسی به وسیله 
دول��ت که مجموعه ای از موسس��ات مش��خص در درون 

جامعه است اعمال می شود. 
ول��ی اگر مردم نیز قدرت سیاس��ی را اعمال کنند این 
ق��درت باید تنظیم و تحدید ش��ود. زیرا اراده مردم نیز به 

همان اندازه اراده حکومت می تواند مستبدانه باشد. 
به عالوه در جوامع دموکراتیک خط مش��ی مشخصی 
بین اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد. معموال دولت 
به طور کلی به اراده مردم واکنش نش��ان می دهد و مردم 
نیز وسیله ای غیر از حکومت برای ابراز و اعمال اراده خود 
ندارن��د. اگر بگوییم مردم مافوق قانون هس��تند مثل آن 
است که بگوییم حکومت دموکراتیک مافوق قانون است 
و این با اصول پایه ای حکومت مش��روطه در تضاد اس��ت. 
به این ترتیب به اصل پنجم از حکومت قانون می رس��یم 
که به موجب آن مردم داش��تن حق حاکمیت مکلفند در 

محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند. 

فساد
ه��واداری  قان��ون  حکوم��ت  از  ک��ه  متفکرین��ی 
می کنندباحکومت های خودکامه مخالفند. فالسفه اعم از 
جدی��د و قدیم معتقدند که یک��ی از خطرات مهم دولت 
خودکامه آن اس��ت که به طرف فس��اد میل دارد و باعث 
می ش��ود که منافع خصوصی حکام بر صالح کلی جامعه 
اولویت پیدا کند. اگر حکام مجاز باشند که به میل و اراده 
خود عمل کنند انتظار م��ی رود اعمالی نمادین که باعث 
بهبود وضع خودش��ان به بهای فداک��ردن منافع جامعه 
شود. چون حکومت قانون قدرت حکام را محدود می کند 

بنابراین می تواند از چنین فسادی جلوگیری کند. 
افالطون عقیده داش��ت ک��ه افرادی وج��ود دارند که 
تعدادش��ان بس��یار نادر اس��ت و این گونه اف��راد صفات 

هوش��مندی و درس��تکاری را به ص��ورت ت��وام ب��ا خود 
دارند. هوش��مندی آنها در آن اس��ت که مصالح جامعه را 
می شناسند و درس��تکاری ایش��ان بدان معنی است که 
مصالح مزبور را دنبال می کنند نه مصالح شخصی خود را.  
اینگونه افراد به نظر افالطون بهترین حکام هستند. چنین 
افرادی هم هوشمندانه حکومت می کنند و هم تا سر حد 

توان غیر قابل فساد خواهند بود. 
لیکن افالطون به این نکته نیز توجه داش��ته که حتی 
چنین پادشاهان فیلسوفی نیز کامال غیرقابل فساد نیستند 
و به نظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حکام هوشمند و 
دارای فضایل اخالقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند 
بود. ه��دف از اینگونه مقررات آن اس��ت که پادش��اهان 
فیلسوف نیز به سودای دنبال کردن منافع شخصی مصالح 
جامعه را قربانی نکنند. لذا احکام از حق مالکیت بر دارایی 
و ثروت های ش��خصی ممنوع ومحروم هستند. زیرا گمان 
می رود ک��ه اینگونه ثروت ها باعث ش��ود حکام به دنبال 
کردن منافع ش��خصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه 

شوند. 
البته م��ا اینگونه محرومی��ت را امروزه ام��ری افراطی 
و غیرعملی می دانیم.  لیکن اعتقاداتی که س��بب ش��ده 
افالطون چنین پیش��نهادی را ارائه کند برای ما نیز امری 
آشناس��ت: از آنجای که بش��ر قابل فس��اد است پس الزم 
است که حتی بهترین و خردمندترین حکام نیز به وسیله 
مق��ررات و قواعد قانونی محدود ش��وند. فالس��فه جدید 
اگرچه روش افالطون را برای مبارزه با فساد حکام تجویز 
نمی کنند ولی بر موضوع فسادپذیری بشری گاهی حتی از 

افالطون نیر بیشتر تاکید می کند. 

انتقام جویی
یونانیان باستان دریافته بودند که اهمیت حکومت قانون 
فقط در جلوگیری از فساد حکومت نیست. آنها همچنین 

دریافت��ه بودند که حکومت قان��ون در مهار نمودن میل 
خطرناک بش��ر به انتقام جویی نیز مفید است و هواداران 
نوین حکومت قانون نیز به این برداش��ت قدما مهر تایید 

زده اند. 
کسی که صدمه ای از دیگری می بیند معموال خواستار 
انتقام اس��ت: بدین معنی که می خواهد آن ش��خص را با 
زدن صدمه متقابل به س��زای کار خود برس��اند. در واقع 
کلیه اطرافیان و هواداران شخص صدمه دیده خواهان آنند 
که با صدمه زننده رفتار متقابلی صورت گیرد. ولیکن این 
میل به انتقال به آس��انی تبدیل به زنجیره ای از صدمات 
متقاب��ل می ش��ود که هر ط��رف در ص��دد تالفی کردن 
صدماتی اس��ت که طرف دیگر وارد کرده اس��ت. روشن 
اس��ت که هیچ جامعه س��ازمان یافته ای نمی تواند چنین 
زنجی��ره ای را تحم��ل کند و حکومت قانون اس��ت که از 
چنی��ن زنجیره ای جلوگیری می کند. قانون مقرر می کند 
اشخاصی که صدمات خاصی  )به موجب تعاریف قانونی( 
بزنند باید خسارات زیان دیدگان را جبران کنند. همچنین 
قانون مقرر می کند که زیان دیده و اطرافیان و هواداران وی 
از انتقام جویی اضافی خودداری کند: یعنی آنها ملزمند که 
رفتار قانون با خطاکار را قبول کنند و راسا در صدد اضافه 
ک��ردن مجازات وی بر نیایند. ب��ه این ترتیب قانون راهی 
ب��رای ارضای حس انتقام جویی باز می کند ولی این عمل 
را به نحوی انجام می دهد که از ایجاد زنجیره خطرناکی از 

خشونت های متقابل جلوگیری شود.
آشیل  نمایشنامه نویس یونان باستان نخستین کسی 
بود که چگونگی محدود کردن حس انتقام جویی به وسیله 
قانون رانمودارس��اخت. وی در تیرلوژی خود به نام ارستیا 
داس��تان خانواده ای را که در اث��ر انتقام جویی به نابودی 

کشیده شد، روایت می کند. 
در ای��ن داس��تان پدر خانواده یک��ی از دختران خود را 
برای خوشامد خدایان قربانی می کند. مادر به انتقام خون 
دخترش پدر را به قتل می رساند. پسر وی به نام ارتس فری  
مادر ومعشوق وی را به انتقام خون پدر به قتل می رساند. 
آنگاه ارتس��س به دام فری ها  )خدایان انتقام( می افتد که 
خواهان قتل وی به پاداش کشتن مادرش هستند- آنگاه 

حکومت قانون ) بخش آخر( آندروآلتمن
ترجمه: سعید پزشک مرندی
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بی گناهی ارنتس در دادگاه به اثبات می رس��د و الهه آتنا 
فری ه��ا را وادار می کند که انتقام جویی را کنار بگذارند و 
در محدوده س��رزمین خود و قوانی��ن آن در صلح و صفا 
زندگی کنند. آنگاه فری ها تبدیل به یومنید می ش��وند و 
یومنیدها الهه های مهربانی هس��تند که از خانه وکاشانه 
دفاع می کنند، ولی از خونخواهی در مورد اشخاصی که به 

عضوی از خانواده صدمه ای بزند اجتناب می کنند. 
به این ترتیب آش��یل اظهار عقیده می کند که تنها راه 
عقالیی جهت پایان دادن به زنجیره انتقام جویی برقراری 
حکومت قانون اس��ت. قانون است که جرم و مجازات آن 
را تعیی��ن خواهد کرد و همچنین مش��خص خواهد کرد 
که تحت چه شرایطی مرتکب قانونا مبرا از گناه شناخته 
خواهد ش��د. تشخیص تقصیر و بی گناهی و مجازات های 
الزم به وس��یله دادگاهی بی طرف به انجام خواهد رسید. 
اش��خاصی که اعضای خانواده آنها قربانی قرار گیرند باید 
از انتقام جویی خصوصی صرف نظر کرده و مجازات تعیین 

شده توسط دادگاه را قبول کنند. 
به عالوه حکومت قانون برتری دیگری نیز به انتقام جویی 
فری ها دارد. میل ب��ه انتقام جویی در نزد فری هاکور بود 
بدی��ن معنی که بین انواع قتل تفاوتی قائل نمی ش��دند. 
اینکه از شخص قاتل خطایی سر زده یا خیراصال بررسی 
نمی ش��د. شرایط مخففه و موجهه مطلقا مطرح نمی شد. 
همین که عمل شخصی سبب مرگ دیگری است کفایت 
می کردک��ه این الهه ه��ای انتقام به تعقیب، دس��تگیری 
و نهایت��ا قتل وی اقدام کنند. اما قوانین یونان باس��تان و 
همه جوامع غربی بعد از آن خطای شخصی را به حساب 
می آورن��د. مثال خطاه��ای عمدی ازخطاه��ای غیر عمد 
متمایز ش��ناخته می شد و انجام عملی در شرایط اضطرار 
ازانجام عمل به صورت خود خواس��ته جدا می شد. فری ها 
به اینگونه تمایزات توجهی نداش��تند. ب��ه این جهت در 
نظر آشیل تبدیل انتقام جویی شخصی به حکومت قانون 
حرکتی بود از نظامی اخالقاً کور به سیستمی که تفاوت ها 

و تمایزات اخالقی را در نظر می گیرد. 
ام��روزه نیز مانند دوره آش��یل انتقام جویی بخش��ی از 
زندگی روزمره اس��ت. هواداران ام��روزی حکومت قانون 
برآنند که اگر حکومت قانون انتقام جویی شخصی را مهار 

نکند پایه های جوامع سازمان یافته نوین سست می شود. 
عالوه بر این در جوامع مدرن این فکر از یونانیان به عاریت 
گرفته شده که در حکومت قانون باید به خطای شخصی 
مرتکبان توجه داشت و تفاوت های اخالقی ناشی از آن را 
در نظرگرفت. این نظر ریشه عمیقی در برداشت ما از مقوله 
انص��اف  دارد. به موجب چنین برداش��تی از مقوله انصاف 
است که ما معتقدیم حکومت باید به افرادی که متهم به 
ارتکاب اعمال مجرمانه هستند امکانات منصفانه ای جهت 

دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد. 
هدف حکومت قانون آن است که میل به انتقام ر مهار 
و رام کند. باید دانس��ت که ع��دم مهار حس انتقام جویی 
باعث نابودی حکومت قانون می شود. برای آن دسته از ما 
که در جوامع نس��بتا امین وتثبیت شده زندگی می کنیم 
مهار کردن حس انتقام جویی خیلی دشوار به نظر نمی آید 
لیکن تاریخ نشان می دهد که فری های درون ما به آسانی 
تبدیل به یومندی نمی ش��وند. بدین جهت میل به انتقام 
نمادی از یک خطر مداوم و مهم است که حکومت قانون 

راتهدید می کند. 
انتقام جویی چن��ان حس قدرتمندی اس��ت که باعث 
می شود مردم خواهان توقف یا تعلیق قانون شوند تا بتوانند 
از کسانی که ظاهراباعث وارد آمدن صدماتی شده اند انتقام 
گیرند. چنین خطراتی در نظام های دموکراتیک و نماینده 
مدار نیز وجود دارد. آنگاه که قشری عظیم از مردم خواهان 
انتقام جویی برخالف قوانین می ش��وند حکومت ش��دیدا 
تحت فش��ار قرار می گیرد که نس��بت به اصول حکومت 
قانون تس��اهل و تجاهل پیش گیرد. در چنین وضعیتی 
امکان دارد اشخاصی کامال بی گناه مانند گوسفند قربانی 
وسیله ای برای رفع عطش انتقام جویی همگان به کار روند. 

آزادی
بش��ر از دیرباز در تالش بوده اس��ت که فساد دولتی و 
انتقام جویی ش��خصی را از طریق قانون مهار کند. لیکن 
عصر نوین عالیق تازه ای را مطرح کرده است که در اعصار 

قبل وجود نداشت. 

آزادی در معنی قدیم
فالسفه قدیم حتی آن دسته از آنها که طرفدار حکومت 

قان��ون بودن��د درخص��وص آزادی نظریاتی متف��اوت با 
متفکرین جدید داشتند. در نظر قدما آزادی به معنای حق 
ش��رکت در مباحثات و تصمیمات جامعه سیاسی بود به 
معنای فضایی شخصی و خصوصی که باید از گزند جهان 
خارج حفظ شود. به عالوه در نظر قدما هدف غایی جامعه 
سیاسی و قوانین آن اشاعه زندگانی توام با فضیلت در بین 

کلیه شهروندان بود.
زندگانی توام با فضیلت یا به عبارت دیگر زندگی خوب 
ترکیبی از فعالیت ذهنی مشارک سیاسی و تمتع از لذایذ 
زندگی دانسته می شد. کار یدی و فعالیت بازرگانی عموما 
مورد تحقیر بوده و مناس��ب ش��هروندان واقعی شناخته 
نمی ش��د. کارهای یدی و بازرگان��ی تحت عنوان کارهای 
کثیف به کسانی واگذار می شد که گویا بنا بر طبیعت خود 
قادر به انجام وظایف شهروندی نبودند. زنان و بردگان نیز 
در زمره همین افراد قرار داش��تند. هدف از قوانین آن بود 
که طبقات پایین به وظایف خود عمل کنند تا شهروندان 
آزاد مجبور نش��وند به تحمل مشقاتی تن دهند که مانع 
پیروی از فضایل زندگانی هس��تند ب��ه این ترتیب هدف 
قوانی��ن مطلقا آن نبود که فرد را در پیروی از تلقی اش از 

زندگی خوب آزاد باشد. 

آزادی در معنی نوین
در عص��ر نوین در جامعه غرب برداش��ت های متفاوت 
و متض��ادی در مورد اینکه خوب چیس��ت وجود دارد. با 
توجه به التزام به فکر تس��اوی انس��ان ها و نظر به اینگونه 
قضاوت های اجتماعی است که بسیاری از متفکران جدید 
بحث کرده اند که هر فرد باید از عرصه وس��یعی از آزادی 
برخوردار باش��د که درآن بدون دخالت خارج بتواند افکار 

خود را در مورد زندگانی خوب و با معنی دنبال کند. 
حکومت خودکامه قصد دارد دی��دگاه خود را در مورد 
مصلح��ت جامعه دنبال کن��د. دیدگاهی ک��ه احتماال با 
عرصه آزادی های فردی تصادم داش��ته ی��ا حتی آن را از 
پی��ش خواهد برد. این امر حت��ی در مورد دولت هایی که 
مصالح عموم را - نه به عنوان پوشش��ی بر فساد شخصی 
خود بلکه - صادقانه دنبال می کنند نیز صادق اس��ت. لذا 
متفکرین جدید معتقدند که حکومت قانون قدرت دولت 

را در انج��ام امور خود به نحو دلخواه خود محدود کرده و 
دولت را حتی از اینکه برداشت و تلقی خود را از مصلحت 

عموم دنبال کند منع می کند. 
فالس��فه از دیرباز بح��ث کرده اند که آی��ا قواعدی که 
باعث سرکوب مردم شده یا رفتار غیر منصفانه ای با مردم 
کنند نیز بخشی از قوانین شمرده می شود یا خیر. برخی 
معتقدند که قواعدغیرمنصفانه مثل قواعد پیگرد مذاهب 
هرگز نمی توانند قوانین معتبری باشند ولی گروهی دیگر 
ب��ا این نظر مخالفند. در اینجا فقط باید به این نکته مهم 
توجه کرد که برای حف��ظ حریم آزادی های فردی حتی 
اگر قواعد غیرمنصفانه را بخش��ی از قوانین بدانیم نیز باز 

حکومت قانون بهتراز حکومت های خودکامه است. 
زیرا ی��ک دولت خودکامه اگ��ر بخواهد مذهب خاصی 
را تح��ت پیگرد قرار دهد می تواند پی��روان مذهب مزبور 
را حتی بدون وضع قواعدکلی به مجازات برس��اند. چنین 
دولتی همچنین ممکن اس��ت قواع��دی را علیه مذهب 
خ��اص وضع و آن را عطف به ماس��بق اجرا کند یا قواعد 
موضوع��ه را مخفی نگاه دارد و اینکه افراد خاطی را بدون 
دادن ح��ق دفاع محکوم کند و اینکه متخلفان را بس��یار 

شدیدتر از مقررات قانون تنبیه کند. 
گذشته از اینها حکومت خودکامه با فقدان قواعد روشن 
و آشکار تاثیری مایوس کننده بر آزادی فرد دارد. زیرا فرد 
نمی داند کدامیک از اعمال وی قابل پیگر توس��ط دولت 
اس��ت لذا با ترس ازاینکه گام بعدی وی مجازات دولت را 

در پی داشته باشد دامنه اعمال خود را محدود می کند. 
در مقابل دولت تحت حاکمیت قانون از انجام بسیاری 
از اعم��ال محدودکننده آزادی ممنوع اس��ت. البته دول 
قانونمدار نیز ممکن اس��ت دست به وضع قوانین تعقیبی 
بزنند و حکومت قانون مانع از این امر نیس��ت  )به فرض 
اینکه قواعد غیرمنصفانه را نیز بخشی از قانون تلقی کنیم( 
ولیکن حداقل حکومت قانون باعث خواهد ش��د که فرد 
از قبل بدان��د کدام اعمال مذهبی قابل مجازاتند و پیامد 
انجام آنها چیست. متفکران حقوقی این امر را تحت عنوان 
اخط��ار منصفانه  مورد بحث قرار می دهند و آن هش��دار 
اس��ت به فرد که بداند چه رفت��اری وی را قابل تعقیب و 

مجازات مقامات می کند.
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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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اهـواز- خبرنگار فرصت امروز- دو پروژه مهم در 
امور بهره برداری ناحیه جنوب ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان به بهره برداری رسید .رضا جعفری با اعالم 
این مطلب گفت: ب��ا نصب و بهره برداری از بانک های 
خازن��ی جدید درپس��ت های ب��رق ارون��د ، چوئبده ، 
شهید معماری ش��ادگان، مقاومت خرمشهر، خرمشهر 
3  و 5 مهر آب��ادان در مجموع 3/39 مگاواربه ظرفیت 

بانک های خازنی درامور بهره برداری ناحیه جنوب این 
ش��رکت افزوده گردیده اس��ت .مدیر امور بهره برداری 
ناحی��ه جنوب افزود :  هدف از اجرای این پروژه  بهبود  
ضریب اصالح قدرت  برق ، افزایش س��طح ولتاژ فش��ار 
متوس��ط ، پایداری ش��بکه  و کاهش تلفات انرژی برق 

بویژه در فصل گرما و تابستان در منطقه بوده است .وی 
در ادامه افزود : آبرسانی به پست برق میالد آبادان یکی 
از مهمترین  پس��ت های این ناحیه بعد از 12 س��ال از 
طریق خط لوله انتقال آب حیات سازمان آب و فاضالب 
خوزستان یکی دیگر از پروژه های مهم بوده که در امور 

بهره برداری ناحیه جنوب  به بهره برداری رسیده است. 
جعفری اظهار داش��ت : آبرس��انی به پست برق میالد 
آبادان در سال های گذشته توسط تانکرهای حمل آب 
و ب��ه صورت خرید آزاد انجام م��ی گرفته که با اجرای 
این پروژه ضمن رفع مش��کالت یاد ش��ده وتامین آب 
برای این پست برق ،  موجب صرفه جویی مالی ماهیانه 

بیش از   7 میلیون ریال شده است .

اصفهـان – بهـروز راعـی- آیین رس��مي 
معارف��ه دکت��ر مه��دي جمال��ي نژاد ش��هردار 
اصفه��ان با حضور مس��ئوالن اس��تاني، اعضاي 
شوراي اسالمي ش��هر اصفهان، مدیران شهري، 
هنرمن��دان، ورزش��کاران و معتم��دان محل��ي 
در تاالر هنر برگزار ش��د. در این مراس��م حکم 
انتصاب ش��هردار کالن ش��هر اصفهان با حضور 
دکتر زرگرپور استاندار اصفهان، مهندس امیني 
رییس ش��وراي اسالمي ش��هر،مقتدایي نماینده 
م��ردم اصفه��ان در مجل��س و کفی��ل فرماندار  

اصفهان توس��ط مادر بزرگوار 3 شهید واال مقام 
)شهیدان امینی نور( به دکتر مهدی جمالی نژاد 
تقدیم گردید.ش��هردار جدید اصفهان در مراسم 
معارف��ه خود به عنوان ش��هردار جدید اصفهان 
با بی��ان اینکه حاکمیت نگاه ش��هروند محور به 
ج��ای رویکرد ش��هرداری محور در دس��تورکار 
ق��رار خواهد گرفت، خاطرنش��ان ک��رد: در این 
راس��تا تالش برای ایجاد ش��هرداری شیشه ای 
و شفاف س��ازی ضوابط و مق��ررات و اهتمام در 
جهت ایجاد محیط سالم اداری بیش از گذشته 
و برخ��ورد جدی با هرگونه تخلفات احتمالی در 
جهت حفظ و حراست از کیان و منزلت خانواده 
خ��دوم ش��هرداری که تالش��گران ب��ی منت و 

شایسته ای هستند دیوار بی اعتمادی را کوتاه و 
کوتاه تر می سازد.دکتر مهدی جمالی نژاد اظهار 
داش��ت:  پذیرش مس��ئولیت خطیر ش��هرداری 
کالن ش��هر اصفه��ان ب��ا آن هم��ه ویژگی های 
برجس��ته و منحصر به فرد افتخاری بس بزرگ 
برای این بنده کمترین اس��ت.وی افزود: شهری 
ک��ه در ابع��اد فرهنگ��ی، اجتماع��ی، تاریخی، 
اقتصادی و سیاس��ی دارای ویژگی های شاخص 
و ارزشمندی اس��ت که آن را پایتخت فرهنگی 
جهان اس��الم و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی معرفی نموده اس��ت.جمالي نژاد گفت: 
یقینا امروز ما ب��ه عنوان مدیران حوزه مدیریت 
شهري میراث دار جوانمردان و شیرزناني هستیم 

که در طول سالهاي متمادي گذشته از کهن شهر 
اصفهان به خوبي حراس��ت و پاس��داري نموده و 
در توس��عه آن از هیچ کوشش��ي فروگذار نکرده 
ان��د. وی تصریح کرد: اصفه��ان دیگر طاقت این 
همه آلودگي، ترافیک، خشکس��الي، تراکم و بي 
حوصلگي شهروندان صمیمي و بذله گوي خود را 
ندارد پس بایستي به سرعت مترو و قطار شهري 
به ویژه خط ش��مال به جنوب را به بهره برداري 
رس��اند تا بخشي از مش��کالت آلودگي، ترافیک، 
ازدحام، عدم نش��اط م��ردم بازگ��ردد و رویکرد 
توس��عه عادالنه و دانایي محور ش��هر را در پیش 
گیرد.جمالي نژاد اظهار داش��ت: شهردار اصفهان 
باید بداند که اصفهان شهرزیباي خدا بدون زنده 

رود خروش��ان معنا ندارد، نگاه نگران و افس��رده 
کودکان و عطش دردناک درختان و نوس��تالژي 
تلخ س��المندان با به کارگیري ش��یوه هاي نوین 
بهره گیري از آب و پس��اب در ش��هر و همکاري 
تنگاتنگ مدیران دلسوز استان در جریان مستمر 
آب بایس��تي اصالح گردد.شهردار اصفهان افزود: 
پیش فرض و شرط اصلی تحقق منویات عالیه و 
هدف ه��ای راهبردی و بزرگی همچون همزبانی 
و همدلی دولت و ملت در نهادها و سازمان های 
عظیمی همچون شهرداری، تحکیم همبستگی، 
همس��ویی، هم افزایی و هم اندیش��ی همه آحاد 
درون س��ازمانی از صدر تا ذیل و در تمام سطوح 

تشکیالت است.

امـروز-  فرصـت  خبرنـگار  اراک- 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي 
واحدهاي  اس��تقرار  استان مرکزي گفت: 
صنعتي در ش��هرک ها و نواح��ي صنعتي 
عالوه بر کاهش بهاي تمام ش��ده، س��بب 
رون��ق و توس��عه صنعتي اس��تان ش��ده 

اس��ت. به گزارش روابط عمومي ش��رکت 
ش��هرک هاي صنعت��ي اس��تان مرک��زي، 
دکت��ر یحی��ي ب��ه مناس��بت روز صنعت 
و مع��دن اف��زود: رقابت پذی��ري، کاهش 
معضالت زیس��ت محیط��ي، افزایش بهره 
وري و رون��ق تولید، باالت��ر رفتن میزان 

ص��ادرات از دیگ��ر مزیت هاي اس��تقرار 
واحدهاي تولیدي در ش��هرک ها و نواحي 
صنعتي اس��ت.وي اضافه کرد: طبق قانون 
دول��ت موظف به خدمات رس��اني اعم از 
گاز، آب و ب��رق و تأسیس��ات زیربنای��ي 
ت��ا ورودي ش��هرک ها و نواح��ي صنعتي 

اس��ت که این خود نقش بسزایي در حل 
مش��کالت تولید و رفع بیکاري در منطقه 
دارد. وي در ادامه اظهار داش��ت: در سه 
ماهه نخس��ت امسال 9 هکتار زمین براي 
اس��تقرار واحده��اي صنعتي در اس��تان 
مرک��زي تخصی��ص یافت��ه اس��ت که در 
ای��ن مدت 9 فق��ره پروانه به��ره برداري 
با اش��تغال زایي بی��ش از 149 نفر صادر 
شده است که اش��تغال ایجاد شده مشابه 

سال قبل 84 نفر بوده است. دکتر یحیي 
افزود: همچنین از ابتداي امس��ال تاکنون 
8 دوره تخصص��ي آموزش��ي ب��ا بیش از 
2 هزار و 216 نفر س��اعت براي 262 نفر 
از شاغالن واحدهاي صنعتي برگزار شده 
اس��ت.وي در ادامه گفت: امسال تاکنون 
25 طرح عمراني، خدماتي و نگهداري به 
صورت مناقصه یا اس��تعالم در حال انجام 

و پیگیري اس��ت.

گـرگان- خبرنـگار فرصت امـروز- علی اصغ��ر میرزایی 
فرماندار شهرس��تان بندرگز با حضور  در شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان گلستان با مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل این ش��رکت دیدارو گفت وگو نمودند. در این دیدار 
مهندس ش��کیبافر  رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل  ش��رکت 

آبفار اس��تان در ابت��دا گزارش مبس��وطی از روند پ��روژه های 
درحال اجرای شهرس��تان مذک��ور را ارائه داد.وی تصریح کرد با 
ش��روع فصل گرما و افزایش دما معضل کمبود آب جدي اس��ت 

و در خصوص مصرف بهینه آب باید فرهنگ س��ازي انجام شود.
ایش��ان صرفه جویی را بزرگترین حمایت ب��رای عبور از بحران 
کم آبی در فصل گرما دانس��ت.مهندس شکیبافر در ادامه گفت: 

: خدمت رس��انی ب��ه جامعه زحمتکش روس��تایی افتخاری بس 
عظیم برای ما بوده که مجموعه شرکت آب و فاضالب روستایی 
گلس��تان با تمام توان در جهت جلب رضایت مشترکین از هیچ 
تالش��ی دریغ نمی کند.وی اظهار داش��ت امور آبفار شهرستان 

بندرگز24 روستا  با 7500 مشترک را تحت پوشش دارد.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار بندر 
بوش��هر در مراس��م کلنگ زنی دو پروژه عمران شهری 
شهر بوشهر  و در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه 
های عمرانی و خدماتی ش��هرداری بوشهر در روز های 
آتی اظهار داشت: مردم بوشهر منتظر باشند که بعد از 
عید س��عید فطر دگرگوني هاي بزرگي در س��طح شهر 
مش��اهده کنند. به گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری 
بوشهر ، میگلي نژاد با بیان این نکته  بعد از عید فطر در 
تمام س��طح شهر کارهاي عمراني و توسعه اي به انجام 
خواهد رسید تصریح کرد :  همه مجموعه شهرداري بندر 

بوش��هر عزم خود را جزم کرده ان��د تا با همکاري و همدلي و 
کار بي وقفه ش��بانه روزي کاري کنند که شبه جزیره بوشهر 
به یکي از جاذبه هاي گردش��گري کش��ور تبدیل کنند. 
وی ادام��ه داد : به همین دلیل مصمم هس��تیم که به 
نمایندگي از مردم ش��هر جلو کس��اني که براي گردش 
و تفری��ح به بوش��هر مي آیند آب��روداري کرده و کاري 
کنیم که زمان و دفعات حضور گردش��گران در بوش��هر 
افزوده ش��ود.میگلي نژاد در ادامه سخنان خود با تاکید 

بر صرفه جویي در منابع مالي ش��هرداری خاطر نش��ان 
کرد: مجموعه مدیریتي ش��هرداري تمام تالش خود را 
م��ي کند که بزرگترین و مهم تری��ن و راهبردي ترین 
کارها را با حداقل هزینه ها به انجام برس��اند. به همین 
دلیل همه طرح ها و پروژه هایي که براي بوشهر تعریف 
مي ش��ود در چن����دین نوبت توسط مدیریت شهري 
چکش کاري ش��ده تا هزینه و اعتبار ریالي کمتري در 

این طرح ها صرف شود.

انجام دو پروژه در امور بهره برداری ناحیه جنوب برق منطقه ای خوزستان 

آئین معارفه شهردار اصفهان برگزار شد

جمالی نژاد: نگاه شهروند محور به جای رویکرد شهرداری محور در دستور کار مدیریت شهری خواهد بود

دیدار فرماندار شهرستان بندرگز با مدیرعامل شرکت آبفار گلستان

میگلي نژاد: بوشهر به کارگاه سازندگي تبدیل مي شود

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- گواهینامه هاي سیس��تم مدیریت یکپارچه )IMS ( مدیریت امورفني ش��رکت 
ملي مناطق نفتخیز جنوب با موفقیت تمدید شد.دومین دوره ممیزي مراقبتي خارجي براي تمدید این گواهینامه ها 
روزهاي 26 و 27 خردادماه امسال توسط شرکت SGS با موفقیت انجام شد.با انجام این ممیزي، مدیریت امور فني 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب موفق به تمدید گواهینامه هايISO 14001:2004 ، ISO 9001:2008 و  
OHSAS 18001:2007 ش��ده است. مدیریت امور فني به عنوان یکي از ارکان اصلي شرکت ملي مناطق نفتخیز 
جن��وب مس��ئولیت برنامه ریزي و انجام مطالعات مخازن ، طراحي تولید و توس��عه مخ��ازن هیدروکربوري ، طراحي 
تاسیس��ات فرآورش نفت و گاز ، مطالعات زمین شناس��ي ، طراحي و نظارت بر حفاري چاه هاي نفت و گاز ،بازرس��ي 
فني-کنترل خوردگي کلیه تاسیس��ات س��طح االرضي و همچنین کنترل کیفیت نفت خام و ارزیابي مواد شیمیایي را 

برعهده داشته و نقش تعیین کننده اي در رشد شاخص هاي کمي و کیفي تولید ایفا مي کند.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- محمدرضا جعفری رییس دانشگاه پیام نور لرستان اظهار داشت: این دانشگاه در 
حوزه عدالت آموزشی نقش موثری داشته است. وی با بیان اینکه این دانشگاه در حال حاضر 22 هزار دانشجو دارد، تصریح 
کرد: 95 درصد این دانشجویان بومی استان هستند. رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
75 رشته کارشناسی و 11 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور لرستان وجود دارد، گفت: همچنین این دانشگاه از 
125 عضو هیئت علمی برخوردار است. جعفری با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه پیام نور لرستان جزو 10 دانشگاه برتر 
پیام نور کشور است، تصریح کرد: دو مرکز رشد در این دانشگاه فعالیت دارند که اولین مرکز رشد دانشگاه پیام نور کشور 
در شهرستان نورآباد تاسیس شد. وی با اشاره به اینکه دومین مرکز رشد دانشگاه پیام نور استان را در شهرستان بروجرد 
راه اندازی کردیم، اظهار داش��ت: دس��تاوردهای این دو مرکز رشد ش��امل جذب و پذیرش 70 هسته فناور در حوزه های 
مختلف مکانیک، عمران، کشاورزی و ... بوده است. رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با بیان اینکه 45 اختراع در این 
دو مرکز رشد ثبت شده، تصریح کرد: امروز نیز اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه پیام نور کشور در خرم آباد افتتاح شد. 

تمدید گواهینامه هاي IMS مدیریت امورفني مناطق نفتخیز جنوب

فعالیت 2 مرکز رشد در دانشگاه پیام نور لرستان 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- پروژه های فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری ارومیه  به ارزش 92 میلیارد 
ریال با حضور مقامات عالی استانی،  شهری و شهروندان ارومیه ای در محل فرهنگسرای قرآن و عترت افتتاح 
شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری ارومیه، پروژه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارومیه  به ارزش 92 
میلیارد ریال ش��امل  کتابخانه تخصصی قرآن و عترت، سیس��تم اذان گو، سیستم یکپارچه صوتی خیابان امام 
خمینی )ره(، احداث ورزش��گاه های محله ای،  س��اماندهی و تجهیز فرهنگسرای قرآن و عترت، نصب تصاویر 
ش��هدا و تمثال مقام معظم رهبری و درج پنج کتابخانه محله ای در محل فرهنگس��رای قرآن وعترت افتتاح 
شد.مراس��م افتتاحیه پروژه های فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری ارومیه به ارزش 92 میلیارد ریال با سخنرانی 
ش��هردار ارومیه، مدیر عامل س��ازمان فرهنگی و ورزشی ش��هرداری ارومیه، اجرای برنامه های متنوع جنبی، 
تقدیر ازتالشگران عرصه فرهنگ شهری و افتتاح کتابخانه تخصصی فرهنگسرای قرآن و عترت به پایان رسید.

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- قائم مقام وزیر بهداش��ت و رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ایالم گفت: فرهنگ مقدس 
اهدای عضو هنوز میان مردم این استان به خوبی تبیین نشده و بیشتر مردم استان نگاه خوشبینانه ای به عمل نیک اهدای 
عضو در زمان تایید مرگ مغزی عزیزان خود ندارند.اهدای عضو در استان ایالم از سوی خانواده های متوفای مرگ مغزی، 
نیاز به فرهنگ س��ازی جدی دارد و این قبیل خانواده ها باید به این عمل بعنوان باقیات صالحات بنگرند.وی افزود: اعضای 
پیوندی فرد فوت ش��ده مرگ مغزی عالوه بر اینکه به چندین بیمار دیگر جانی دوباره می بخش��د، می تواند برای خانواده 
متوفی نیز بخاطر حیات مجدد اعضای فرد فوت شده، آرامش ایجاد کند.دکتر دل پیشه تاکید کرد: ائمه جمعه و جماعات، 
مسئوالن و رسانه ها در سطح گسترده در تبیین و اشاعه این فرهنگ و اهمیت آن در نجات جان دیگر انسان ها نقشی مهم 
دارند ضمن اینکه سخنان پزشکان هم می تواند در تصمیم گیری خانواده فرد مرگ مغزی تاثیر گذاری عمیق داشته باشد.
وی با بیان اینکه در استان ایالم تاکنون فقط 2 مورد اهدای عضو از طریق مرگ مغزی صورت گرفته است، یادآور شد: این 
مساله مهم در بیشتر استان های کشور بخوبی نهادینه نشده و درک و هضم این موضوع برای برخی خانواده ها سخت است. 

پروژه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارومیه به ارزش 92 میلیارد ریال افتتاح شد

اهدای عضو نیازمند فرهنگ سازی بیشتر است

مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي:

شهرک ها و نواحي صنعتي نقش بسزایي در رونق و توسعه صنعتي استان دارند



هم��واره مدیریت زمان یک��ی از دغدغه های 
بشر بوده تا بتواند بهینه تر به انجام امور روزمره 
خود رسیدگی کند. یکی از راه های موفقیت در 
کسب و کارها نیز همین مدیریت زمان است که 
آن را به امری چالش س��از تبدی��ل می کند. در 
ادامه شما را با 10 نکته برای مدیریت بهتر زمان 

آشنا می کنیم. 
شاید شما در طول زندگی تان به کالس های 
مدیریت زمان رفته باشید، در کتاب ها درباره  آن 
مطالعه کرده یا از برنامه زمانی در یک وس��یله 
الکترونیک��ی یا روی کاغذ برای س��ازمان دهی، 
زمان بن��دی و اولویت بندی ام��ور روزمره خود 
استفاده کرده باش��ید. ممکن است از خودتان 
بپرسید، با این میزان دانش و با این گجت های 
موج��ود، آی��ا همچن��ان ممکن اس��ت نتوانید 
کارهای��ی را ک��ه باید، در زمان خ��ودش انجام 

دهید؟ 
پاسخ این سوال، ساده است. هر چیزی که تا 
امروز درباره مدیریت زمان یاد گرفته اید، به کلی 
وق��ت تلف کردن بوده اس��ت، چرا که در عمل 

کارایی ندارند. 
قبل از اینکه بخواهید حتی شروع به یادگیری 
درباره مدیری��ت زمان بکنید، بای��د بدانید که 
اساس زمان چیست. تعریفی که لغت نامه برای 
زمان ارائ��ه می دهد، به این صورت اس��ت که:  
»زمان، لحظه یا بازه ای است که رویدادهایی در 

آن رخ می دهد«. 
قبل از یادگی��ری مدیریت زمان، باید بدانیم 

اساس زمان چیست. 
دو نوع زمان وجود دارد: زمان ساعتی و زمان 
واقعی. در زمان س��اعتی، در هر دقیقه 60 ثانیه 
وجود دارد، در هر ساعت 60 دقیقه، در هر روز 
24 س��اعت و در ه��ر س��ال 365 روز. در زمان 
س��اعتی، وقت به صورت براب��ر می گذرد. وقتی 
کس��ی 50 ساله می ش��ود، دقیقا 50 سال عمر 

دارد؛ نه کمتر و نه بیشتر. 
اما در زمان واقعی، همه چیز نسبی است. بسته 
به اینکه دارید چه کار می کنید، زمان می تواند 
ک��ش بیاید یا مثل برق بگذرد. دو س��اعتی که 
در اداره راهنمایی رانندگی می گذرانید می تواند 
مثل 12 س��ال طول بکش��د. یا 12 ساله شدن 
فرزندتان می تواند طوری به نظر بیاید که انگار 

همین دو ساعت پیش به دنیا آمده بود. 

کدام زمان توصیف گر دنیایی است که ما واقعا 
در آن زندگی می کنیم؟  زمان س��اعتی یا زمان 

واقعی؟ 
دلیل اینکه گجت ها و سیستم هایی که برای 
مدیریت زمان طراحی ش��ده اند، به درستی کار 
نمی کنند، این است که آن ابزارها برای مدیریت 
زمان ساعتی س��اخته ش��ده اند. زمان ساعتی 
اصال مورد بحث نیس��ت. ش��ما با زمان ساعتی 
زندگی نمی کنید و حتی به آن دسترس��ی هم 
ندارید. ش��ما در زمان واقعی زندگی می کنید. 
همان زمانی که هنگام خوش گذرانی به سرعت 
می گذرد و هنگام حساب و کتاب کردن مالیات ها 

و عوارض، کش می آید. 
خبر خوب این اس��ت که زمان ساعتی، یک 
پدیده روانی اس��ت. زمان ساعتی فقط در ذهن 
شما وجود دارد. شمایید که آن را خلق می کنید 
و هر چیزی که ش��ما خلق بکنید، می توانید بر 
آن کنترل نیز داش��ته باش��ید. وقت آن رسیده 
اس��ت که محدودیت ها و کارشکنی هایی را که 
برای خودتان ایجاد می کنید کنار بگذارید. وقت 
آن رسیده است این حرف ها را کنار بگذارید که  
»به اندازه کافی وق��ت ندارم« و امروز  »وقتش 
نیست« که کسب و کار جدیدم را راه اندازی کنم 

یا شغل فعلی ام را به درستی مدیریت کنم. 
ب��رای گذراندن زمان، تنها س��ه روش وجود 
دارد: افکار، مکالمات و اعمال. جدا از اینکه چه 
نوع کسب و کاری دارید، شغل شما از ترکیب این 

سه مورد تشکیل می شود. 
به عنوان یک کارآفرین، ممکن است در کارتان 
وقفه ه��ا و مش��کالتی پیش بیاید ی��ا این طرف 
و آن طرف کش��یده ش��وید. در عین اینکه شما 
نمی توانی��د وقفه ها را به کلی ح��ذف کنید، اما 
می توانی��د بگویید که چه مقدار زمان صرف این 
وقفه ه��ا خواهید کرد و چه می��زان زمان صرف 
افکار، مکالمات و اعمالی خواهید کرد که شما را 

به سمت موفقیت هدایت می کنند. 
تکنیک های زیر را تمرین کنید تا بتوانید بر 

زمان خود مدیریت داشته باشید: 
1. یک جدول زمان بندی همراه خود داشته 
باش��ید و تمام افکار، مکالم��ات و فعالیت های 
هفتگی خ��ود را در آن ثبت و ضبط کنید. این 
ج��دول زمان بندی به ش��ما کمک خواهد کرد 
بفهمید در طول روز چ��ه میزان کار می توانید 
انجام دهید و متوجه خواهید شد که ثانیه های 
ارزشمندتان چگونه صرف می شوند. همچنین، 
متوجه می ش��وید که چه مق��دار زمان عمال به 

تولی��د نتیجه می انجامد و چه مقدار از وقت تان 
ه��در می رود و صرف اف��کار، مکالمات و اعمال 

غیرسازنده می شود. 
2. هر فعالیت یا مکالمه ای که برای کس��ب 
موفقیت ش��ما حیاتی است، باید زمان مختص 
به خودش را داش��ته باشد. فهرست کارهای در 
دس��ت اقدام، طوالنی و طوالنی تر می ش��ود تا 
آن جا که دیگر قابل انج��ام دادن نخواهند بود. 
کتابچه ثبت قرارها در این جا به کارتان می آید. 
قرارهای��ی با خودتان ثبت کنی��د و برای افکار، 
مکالم��ات و اعمالی که اولویت دارند، وقت کنار 
بگذاری��د. زمان بندی کنید که ش��روع و پایان 
ه��ر کدام چ��ه زمانی خواهد ب��ود و در نهایت، 
دیس��یپلین کافی ب��رای رعایت ای��ن قرارها را 

داشته باشید. 
3. برنامه ری��زی کنید تا حداق��ل 50 درصد 
از زم��ان خ��ود را به افکار، اعم��ال و مکالماتی 
اختصاص دهید که بیشترین نتایج را به ارمغان 

می آورند. 
4. ب��رای مش��کالت و وقفه ه��ا، برنامه ریزی 
داشته باشید. زمانی را به دور شدن از کارهایی 
ک��ه انجام می دهید اختصاص دهید. این حالت 
را به مفهوم داش��تن  »س��اعات اداری« در نظر 

بگیری��د. مگر نه اینکه  »س��اعات اداری« بیان 
دیگ��ر  »وقفه های از پیش برنامه ریزی ش��ده« 

است؟ 

قبل از ش��روع روزتان، برنامه آن روز را تهیه 
کنید. 

5. س��ی دقیق��ه از ش��روع ه��ر روز را ب��ه 
برنامه ریزی امور آن روز اختصاص دهید. روزتان 
را آغاز نکنید، مگر اینک��ه برنامه زمانی خود را 
تکمیل کرده باش��ید. مهم ترین زمان روز شما، 
همان وقتی اس��ت که تصمیم می گیرید برای 

روزتان برنامه ریزی کنید. 
6. قب��ل از ه��ر عمل��ی، 5 دقیق��ه ب��رای 
تصمیم گی��ری درب��اره آن چ��ه می خواهید به 
دس��ت بیاورید، وقت بگذاری��د. این موضوع به 
ش��ما کمک می کند تا قبل از شروع هر کاری، 
بفهمید موفقیت در آن امر، چگونه خواهد بود و 
همین طور سرعت گذر زمان را کاهش می دهد. 
پن��ج دقیقه ه��م بعد از هر عمل��ی وقت صرف 
کنید تا ببینید آیا نتایج موردنظرتان را به دست 
آورده اید یا خیر. اگر جواب منفی است، کجای 
کار مش��کل دارد؟  و این نقاط ضعف را در کار 

بعدی چگونه در نظر خواهید گرفت؟ 
7. زمانی که می خواهید هر طور شده کاری 
را به س��رانجام برس��انید، از یک عالمت  »لطفا 

مزاحم نشوید« استفاده کنید. 
8. عادت کنید هر بار به دلیل اینکه یک ایمیل 
باال آمده یا تلفن تان زنگ می خورد، به آن پاسخ 
ندهی��د. قابلیت چت ف��وری را غیرفعال کنید. 
توجه خود را فورا به دیگران معطوف نکنید، مگر 
اینکه برای کس��ب و کارتان ضروری باشد که در 
آن لحظه، پاسخ بدهید. به جای پاسخ فوری، در 
زمان بندی خود، وقتی را مشخص کنید تا پاسخ 

تلفن  ها و ایمیل ها را بدهید. 
9. حواس پرتی ه��ای دیگری مثل فیس بوک 
و سایر انواع شبکه های اجتماعی را از دسترس 
خود حذف کنید. مگر اینکه از آنها برای مسائل 

مربوط به کسب و کارتان بهره می برید. 
10. به یاد داش��ته باش��ید که انج��ام دادن 
همه کارها غیرممکن اس��ت و به خاطر داشته 
باش��ید که تنها 20 درصد از افکار، مکالمات و 
فعالیت های شما هستند که 80 درصد نتایج را 

تولید می کنند. 

یکی از الزامات ش��روع یک کسب وکار جدید 
و موفق، ش��ناخت کامل و انتخاب مناسب بازار 
و صنایع پایدار دارای پتانس��یل اس��ت. در این 
بررس��ی که توسط وب س��ایت Inc  در آمریکا 
انجام ش��ده اس��ت، 7 صنعت برتر، برای شروع 
یک کسب وکار رو به رشد نام برده شده اند. این 
فرصت مناس��بی برای فعاالن و مشتاقان، برای 
راه اندازی یک اس��تارت آپ جدید همراه با سود 

است. 
شروع یک کسب وکار جدید همواره با ریسک 
همراه بوده اس��ت، اما در این صنایع رو به رشد، 
شانس با شما یار خواهد بود. در بررسی ساالنه 
Inc به برترین صنایع برای ش��روع کسب وکار 
براساس به دست آوردن موقعیت های آنی و بهتر 
به همراه پایداری طوالنی مدت کار انتخاب شده 
است. این لیست که شامل نرم افزار  کشاورزی و 
تا ورزش تفریحی ادامه دارد، فرصت مناس��بی 
برای پیش��رفت فع��االن در زمین��ه راه اندازی 

کسب وکار است. 
1- تجارت الکترونیکی مواد غذایی

تج��ارت الکترونیک��ی مواد غذایی ب��ه اندازه 
فروش��گاه های خرده فروشی، در صنعت غذایی 
تأثیرگذار نبوده اس��ت. اما ای��ن روش با عوض 
ش��دن طرز فکر مصرف کننده ها ب��رای خرید 
مواد غذای��ی به صورت اینترنت��ی تغییر خواهد 
کرد. کار آفرینانی که بتوانند مواد تازه موردنظر 
مصرف کننده ها را با هزین��ه کم مهیا کنند، از 
فرصت طالیی در این تجارت برخوردار هستند. 

2- سرویس های گیمیفیکیشن
اس��تفاده از المان ها و تفکرات بازی گونه، در 

زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند
اجرای صحیح گیمیفیکیش��ن دشوار است. 
اما اس��تفاده از المان ها و تفکرات بازی گونه، در 
زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند سبب درگیر 
کردن کارکنان و مش��تریان شده است و انتظار 
می رود که رش��د روزافزونی در چند سال آینده 
داشته باشد. کلید موفقیت برای داوطلب ها در 
این فضا، توس��عه نرم افزار ها و دیگر محصوالتی 
اس��ت ک��ه س��بب افزای��ش مطل��وب فروش 
کس��ب وکار ها ش��ده و به لذت بخش تر کردن 

محیط های کاری کمک می کند. 
3- نرم افزار های کشاورزی

توس��ط  کش��اورزی  نرم افزار ه��ای  تولی��د 
شرکت های مختلف که افزایش سود کشاورزان 
را به همراه دارد، مدتی است که در آمریکا شروع 
ش��ده اس��ت. اما فعالیت در ای��ن صنعت هنوز 
اش��باع نشده اس��ت. انتظار می رود، سرویس ها 
و سیستم های کش��اورزی الکترونیکی، از 5/ 1 
میلیارد دالر تا 2 میلیارد دالر در س��ال 2019 
رشد داشته باشند. تازه وارد ها در این زمینه باید 
آماده انبوهی از اطالعات باش��ند. با این وجود، 
اطالعات مربوط به کش��اورزی توسط کشاورز 

روزانه جمع آوری می شود. 
4- نوشیدنی های آرامش بخش

اکثر م��ردم آمریکا از نوش��یدنی های انرژی 
زایی که ُمد ش��ده، خسته ش��ده اند، و به دنبال 
نوش��یدنی های جدیدی هس��تند که برخالف 
نوش��یدنی های انرژی زا باعث آرامش می شوند. 
این تغییر نیاز، سبب به وجود آمدن صنعت 150 
میلیون دالری نوشیدنی های آرامش بخش شده 

اس��ت. با توجه به گزارش اختالالت خواب 70 
میلیون آمریکایی، صنعت نوشیدنی های آرامش 
بخش ب��رای درمان اختالالت خ��واب، به یک 
فرصت جذاب تبدیل شده است. داوطلبان این 
صنعت باید سریع وارد کار شوند، چون بسیاری 
از قفسه های فروشگاه ها با این نوع نوشیدنی ها 

پر شده است. 
5- تکنولوژی ارگان های دولتی

بیش��تر ارگان های دولت��ی از تکنولوژی ها و 
سیستم های بس��یار قدیمی استفاده می کنند، 
که س��بب به وج��ود آمدن ی��ک فرصت برای 
و  نرم اف��زاری  زمینه ه��ای  در  اس��تارت آپ ها 
س��خت افزاری شده اس��ت. در همین راستا اگر 
بتوانید بازده بازار 450 میلیارد دالری IT دولت 
را افزایش دهید و کنترل این بخش خود مختار 
را به دس��ت بگیرید، کسب وکار شما به یک کار 
موافق تبدیل خواهد شد. البته باید این موضوع 
را در نظر داش��ته باش��د که بستن قرار داد های 

دولتی، گذر از 7 خان رستم است! 
6- یوگا و پیالتس

ب��ازار 10 میلی��ارد دالری ی��وگا و امثال آن، 
امی��د بزرگی را برای ش��روع یک کس��ب وکار 
جدید نوی��د می دهد، چرا که این ورزش حالت 
حرفه ای ن��دارد. در ضمن با توج��ه به افزایش 
اهمیت مردم به س��المت فردی، یوگا به ورزش 
پر طرفداری تبدیل شده است. به دلیل موانع و 
محدودیت های اندک این صنعت، رقابت میان 
باشگاه هایی که کالس های یوگا و پیالتس ارائه 

می کنند، باال رفته است. 
7- سرویس اطالعات ورزشی

صنع��ت 1.4 میلی��ارد دالری اطالع رس��انی 
ورزش��ی به واسطه افزایش بینندگان مسابقات 
ورزش��ی و افزایش پهنای باند شبکه موبایل به 
س��رعت در حال رشد است. اس��تارت آپ های 
موف��ق در ای��ن زمینه آن هایی هس��تند که به 
تولید نرم افزار ه��ای خالق و پلتفرم های آنالین 
چندنفره مشغول هستند. درحالی که غول هایی 
چون Yahoo و ESPN در این زمینه فعالیت 
می کنند، این شرکت ها کمتر از یک سوم سهم 

بازار را به خود اختصاص داده اند. 

10 نکته کاربردی برای مدیریت زمان

۷ صنعت برتر برای شروع کسب وکار
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حضور شما در بخش »نما«
»نما« در واقع همان پاس��خ به نیازهای افراد جامعه و علی الخصوص مدیران مش��اغل در 
زمینه های مختلف می باش��د؛ با این س��اختار 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 

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 

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 

پیش ساخته

تولید در و پارکت
و کفپوش

ایمنی راه

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 

مشاوره حقوقی 
)کیفری(

مشاوره حقوقی)امالک(

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 

ثبت عالئم تجاری

88722849 آریو مارین 
88890628 تهران مارین 

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 

اخذ جواز صنایع

 حمل و نقل
بین الملل

حمل و نقل
شدن را با ما تجربه کنید
ثبت تاسیس و تغییرات 

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

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

غیر تجاری
09306385969

88175646 - 76-80

3.3*6.4
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22012422 آرمین 
88800620 اریان 
88610240 البرز 
22224189 آلوس 
89301000 سرمایه 

صرافی

آوای عدالت
مشاوره حضوری رایگان، حقوقی 

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

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

لپ تاپ و تعمیرات
و  لوازم جانبی

دیجیتال

پیامک 
تبلیغاتی

مشاوره تبلیغاتی ایسل
 sms دفتر مجازی، پنل

مشاوره مارکتینگ
22975849

88499300 نرم افزار شقایق 
88454565 نرم افزارحسابیار 

77616868 هدف گستر 

دوربین دیجیتال

نرم افزار

22884091 پانی تک 
66741582 شبکه خلیج 
09197245285 امدادرایانه 
88943100 شبکه ایرانیان 
88732153 آرمین 

شبکه و خدمات

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

پرینتر و خدمات جانبی

ماشین های اداری

77616868 هدف گستر 

22532282 چاپ آزالیا 
88585041 دلگاه هنر 
44633241-2 منیر 
88330934 میشار 
66342453 آدین چرم 

تبلیغات

چاپ و تبلیغات

88889976 کانون نور)خطیبی( 
88940574 آتی نگار 
88552914 آریا پیام 
88502842 آروین نگار 
88055840 تاش 

مشاور تبلیغاتی

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 

حسابداری- حسابرسی

88674704 موسسه آریا روش 
88647844 آریا بصیر اندیشه 
09123333788 صدرا حساب 
88305391 بهمند 
88901496 دل آرام 

امور مالیاتی

88923040 حامی صنعت لجور 
88939325 باهنگام 
22891142 ثمین سپهر 
7-66561405 اطلس 
44085001 تدبیران 
88918852 دماوند 
88975610 ترخیص ایرانیان 
09121228315 بیات 
44529156 راکد 

بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

88081951 جاودان تجارت  
66920097  فرد 
88909183 بارمان ترخیص 
66420240 سیامکی 
بازرگانی لطفی  88677645

88923040 حامی صنعت لجور 
شرکت مشاوران کاوش  88348545
88982882 عزتیان 
88051835 پارسیان 
88344318 گروه مدپا 

مشاوره و بازرگانی 
صنعتی

ترخیص کاال

88541910 مهندسین نافع امین 

تهیه
طرح های توجیهی

88797979 بهار پرستوها 

تور ترکیبی

گردشگری 

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 

دکوراسیون و معماری
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