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 همه کارها بر وفق مراد کسانی است که
 ایمان و اعتقاد به خود دارند و

ترس و تردید به خود راه نمی دهند! 

آب و هوا

 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 

پروازهای داخلی و خارجی 
و حرکت قطارها به سایت 

 Forsatnet.ir
مراجعه کنید

گزارشی از رستوران رومانا

پیتزای سنگی به سبک ایتالیایی

MG350 2014  88,480,000
MG6  113,238,000

MG350 2015  94,320,000
MG6 122,360,000مگنت

نیاز 
مدیران امروز
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کوه گوگرد1614 متر
کوه گوگرد در 70 کیلومتری جنوب شرق گرمسار قرار دارد. 
این رش��ته کوه که در حاشیه شمال غربی دشت کویر کشیده 
ش��ده است جزو رشته کوه های منفرد محسوب می گرد، حدود 
30 کیلومت��ر کش��یدگی دارد و جهت خط الراس آن ش��رقی-

غربی اس��ت. بلندترین نقطه آن در قس��مت غربی واقع شده و 
برابر 1614 متر است. س��اختار زمین شناسی آن نشان دهنده 
الیه هایی از دوران ائوسن شامل سنگ های آتشفشانی آندزیت و 
ریولیت در الیه های زیرین، سازندکرج شامل توف داسیتی سبز، 
دانه ریز و دانه درش��ت و شیل آسارا است. همچنین الیه هایی 
از آه��ک نیز در آن ها دیده می ش��ود. منطقه از لحاظ پوش��ش 
گیاهی فقیر بوده و فقط می توان تاغ و گز و گیاهان شورپس��ند 
را در آن مش��اهده کرد. از جانوران منطقه می توان به خرگوش 
صحرایی، تش��ی، روباه شنی، کفتار، گربه شنی، آهو، جبیر و به 
ندرت یوزپلنگ آسیایی اشاره نمود. برای دسترسی به این کوه 
دو مس��یر وجود دارد که نخستین مس��یر از طریق گرمسار به 
حس��ین آباد و حرکت به س��مت جنوب شرق است و دیگری از 
مسیر جاده سمنان-تهران، روستای سیدآباد، صفائیه و حرکت 
به سمت جنوب خواهد بود. می توانید مسیر نخست را برگزینید. 
ابتدا باید از گرمسار به سمت جنوب شرق و روستای ریکان که 
حدود 4 کیلومتر فاصله دارد حرکت کرد. از شمال ریکان جاده 
آسفالته را ادامه داده و پس از 1/5 کیلومتر به روستای کردوان 
می رسید. از شمال روستای کردوان نیز گذشته و مسیر جاده را 
تا روس��تای شاه سفید ادامه دهید. این فاصله حدود 4 کیلومتر 
است. از روستای شاه سفید، مسیر را به سمت جنوب و روستای 
نورالدی��ن ادامه داده و با طی ح��دود 3/5 کیلومتر به نورالدین 
می رس��ید. از آخرین منطقه مس��کونی در حاش��یه زمین های 
زراعی، مسیر را به سمت جنوب شرق ادامه دهید. مسیر جاده 
آس��فالته حدود 2/5 کیلومتر ادامه داشته و سپس جاده خاکی 
می ش��ود. بعد از یک کیلومتر جاده خاک��ی، آخرین زمین های 
زراعی منطقه را پشت س��ر می نهیم و دل به کویر می سپاریم. 

مس��یر را از آخرین مزرعه حدود 2/5 کیلومتر به سمت جنوب 
پیموده تا به یک چهار راه مش��خص خاکی برسید. مسیر را به 
سمت شرق انتخاب کرده و حرکت را ادامه دهید. بعد از حدود 
یک کیلومتر به رودخانه ای فصلی رس��یده، از آن عبور کنید. از 
حاش��یه مزرعه ای متروکه و ساختمان هایی می گذرید. جاده به 
س��مت جنوب تغییر مس��یر داده و پس از حدود یک کیلومتر 
دوباره به سمت ش��رق می رود. این جاده را ادمه داده تا پس از 
طی حدود 6 کیلومتر در یال غربی قله س��یاه کوه، جاده خاکی 
به سمت جنوب منشعب شود. این جاده جیپ رو را پی گرفته 
و به سمت جنوب حرکت کنید. مسیر از حاشیه چند مزرعه لم 
ی��زرع و متروکه می گذرد و در حاش��یه رودخانه امتداد می یابد 
ت��ا پس از حدود 1/5 کیلومتر به رودخانه می رس��د و از طریق 
یک پل به آن س��وی رودخانه می رود )توجه داش��ته باشید در 
زمان بارندگی به علت طغیان آب قابل رد شدن نیست(. مسیر 
را دوباره به س��مت جنوب ادامه دهید و از دامنه های سیاه کوه 
بگذرید. دیگر کوه گوگرد را در شرق می توان مشاهده کرد. پس 

از یک کیلومتر دوباره به یک رودخانه فصلی دیگر می رسید. با 
احتیاط از عرض آن عبور کرده و مس��یر را به سمت جنوب پی 
بگیرید. هرچه بیش��تر پیش می روید جاده کم رنگ تر می شود 
و هر از گاهی ش��اید آن را گم کنید، این نش��ان از تردد  اندک 
این مس��یر دارد. حدود 500 متر دیگر از رودخانه فصلی دیگر 
می گ��ذرد و حدود یک کیلومتر دیگر رودخانه بعدی قرار دارد. 
مس��یر با یک چرخش به سمت شرق می رود و دامنه های سیاه 
کوه و سپس به سمت جنوب شرق )حدود 12 کیلومتر مسافت( 
به دامنه های جنوبی س��یاه کوه می رسد. هیچ چیزی جز کویر 
پیش رویتان نیست و فقط کوه گوگرد در جنوب شرق قرار دارد. 
مسیر جاده ای وجود ندارد و تمامی مسیر را باید پیاده طی کرد، 
از رودخانه فصلی دیگری گذش��ته و مس��یر را به سمت جنوب 
ش��رق و دامنه های کوه گوگرد ادامه داد. پس از 7 کیلومتر در 
دامنه های ش��مال غربی کوه گوگرد هستید. بلندترین قله این 
قس��مت که در نزدیکی شما قرار دارد را نشان کرده و از طریق 
یال مش��خصی آغاز به صعود نمایید. مس��یر  اندکی پر شیب و 

خاک آن نرم اس��ت. حدود یک س��اعت و نیم از صعود ش��ما 
گذش��ته که بر فراز خط الراس قرار می گیرید. اندکی به س��مت 
شرق رفته و بعد از حدود 15 دقیقه بر روی قله قرار می گیرید. 
در جنوب تا چش��م کار می کند کویر اس��ت و در جنوب غرب 
می توان دریاچه نمک را دید و در شمال سیاه کوه و البرز قابل 
مشاهده است. مس��یر تقریبی پیموده شده تا قله 65 کیلومتر 

می باشد. 
نکات:

1- برنامه به صورت دو روزه اجرا می شود. 
2-جهت حرکت در مس��یرهای خاکی کویر نیاز به ماش��ین 

کمک دار می باشد. 
3-در زمان بارندگی مس��یر باتالقی ب��وده و رودخانه های آن 

طغیان می کنند. 
4- سعی نمایید از راهنما جهت اجرای برنامه استفاده کنید. 

5- آب کافی به همراه داشته باشید. 

قله کرکس 3150متر
قله کرکس در 10 کیلومتری ش��مال غرب ش��همیرزاد و بر 
روی رشته کوهی واقع است که از بشم فیروزکوه تا بشم چاشم 
کش��یدگی دارد. قللی چون آسمان لو، کرکس و مرغک از قلل 
این رش��ته کوه محسوب می ش��وند. میانگین ارتفاع رشته کوه 
3000 مت��ر بوده و طولی حدود 30 کیلومتر دارد. قله ش��امل 
سازند الیکا مربوط به تریاس شامل دولومیت ضخیم الیه ای در 
میانه و آهک در زیر و باال و س��ازند تیزکوه متعلق به ژوراسیک 
ش��امل لیمستون می باش��د. از گیاهان منطقه می توان به انواع 
گ��ون، ارس، و انواع گرامینه اش��اره ک��رد. از جانوران مهم این 
منطقه می توان خرس، گراز، موش صحرایی، ش��اهین و پلنگ 

را نام برد. 
مس��یرهای صعود به این قله شامل یال جنوب شرقی )تنگه 
آهو(، مس��یر جنوب��ی )گزنگوله(، مس��یر ش��مالی و از طریق 

خط الراس شرقی است که از قله مرغک به قله می رسد. 

کوه ها و ارتفاعات استان سمنان
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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.

نیاز مدیران امروز

یال های جنوب و جنوب ش��رقی برای صعود مناس��ب ترین 
مسیرها هستند. برای دسترسی به ابتدای مسیر صعود این قله، 
از ش��همیرزاد به منطقه سرچشمه رفته و از جاده خاکی غربی 
آن مس��یر را در دامنه کوه ش��یر قلعه طی نمایید. بعد از طی 
حدود 2 کیلومتر به مرغداری رسیده و مسیر را در جاده خاکی 
ادامه دهید. حدود 4 کیلومتر پیش رفته تا پس از یک ش��یب 
تند، جاده به ابتدای یک دره ختم ش��ود. دره به س��مت شمال 

امتداد می یابد. 
مس��یر س��نگالخی دره را پی گرفته و پس از عبور از پیچ و 
خم های آن طی حدود 45 دقیقه به یک اطاقک و چند درخت 
گردو می رس��ید. در سمت چپ این اطاقک دره ای قرار دارد که 
به س��مت غرب رفته و شیب متوسطی دارد. در مسیر این دره 
حرکت را آغاز کنید. دره از میان صخره هایی که از س��نگ های  
رس��وبی تشکیل شده اند به سمت باال می رود. بعد از حدود 15 
دقیقه، در سمت چپ یک مسیر پاکوب وجود دارد که به روی 
یال می رود. مس��یر را پی گرفت��ه و از طریق یال آغاز به صعود 
کنید. می توان از مس��یر دره نیز صعود کرد. پس از طی حدود 
یک ساعت و نیم به یک محیط صاف می رسید که محل چرای 
گوسفندان است. قله به طور مشخص در شمال شما قرار دارد. 
مس��یر را از طریق یال جنوبی قله که  اندکی پرش��یب است 
ادامه دهید تا پس از حدود 1 س��اعت به قله برسید. از فراز قله 
می توان در شمال قله ارم و قدمگاه، در جنوب آرش کوه و تنگه 
کرکوه، رش��ته کوه لُُهر؛ در شرق مرغک و سیاه کوه؛ در شمال 
ش��رق نیزوا و خره نرو؛ در غرب آس��مان لو و اگر آسمان عاری 
از غبار باشد در منتهی الیه افق شمال غربی، دماوند را مشاهده 

کرد. مسیر فاقد چشمه دائمی  است. 
پس آب مورد نیاز خود را در منطقه سرچش��مه ش��همیرزاد 

تامین نمایید. 

قله مرغک 3085 متر
قله مرغک در ش��مال شهر ش��همیرزاد قرار دارد و جزء قلل 
رش��ته کوه البرز محس��وب می ش��ود. در بخش اصلی این قله 
س��اختارهایی از دوران کربونیفر و دونین ماسه س��نگ، شیل، 
آهک و مارن دیده می ش��ود. در دامنه های جنوبی آن آثار دوره 
تریاس شامل دولومیت ضخیم و در دامنه شمالی آن می توان به 
الیه هایی از دوران کامبرین رسید. پوشش گیاهی منطقه شامل 
ان��واع گون و گرامینه می باش��د. از جانوران منطقه نیز می توان 
به گرگ، خرس، پلنگ، گراز و موش صحرایی اش��اره کرد. قله 
مرغک بر روی یک خط الراس شرقی-غربی واقع شده است. قله 

در تمامی  فصول سال قابل دسترسی و صعود است. 
از مسیرهای صعود قله می توان به مسیر جنوبی )تنگه مرغک 
در ش��همیرزاد(، شرق )گردنه بشم(، شمال )سان وردی( اشاره 
کرد. ساده ترین مسیر صعود به قله می تواند از طریق بشم )مسیر 
شرقی( باش��د. برای صعود از این مس��یر ابتدا از شهمیرزاد به 
س��مت چاش��م حرکت کنید و پس از ح��دود 11 کیلومتر در 
بلندترین نقطه ارتفاعی گردنه از یال مشخص که در غرب شما 
قرار دارد صعود را آغاز کنید. پس از طی 45 دقیقه و حرکت بر 
روی مس��یر پاکوب به فراز قله فرعی می رسید و قله مرغک در 

غرب شما قرار دارد. 

به سمت گردنه رفته و پس از ده دقیقه به ابتدای یال شرقی 
مرغک می رسید. این قسمت از مسیر، دارای شیب تندی است. 
مسیر پاکوب را دنبال نموده و این مسیر گاهاً از میان سنگ ها 
عبور می کند و نیاز به هیچ گونه سنگ نوردی ندارد. حدود یک 

ساعت زمان برای رسیدن به قله از گردنه مورد نیاز است. 
بر فراز قله یک پالکارد آلومینیومی نصب ش��ده است. از فراز 
قله می توان در ش��مال ش��رق نیزوا، در شمال ارم و قدمگاه، در 
غرب، کرکس و آس��مان لو و در جنوب شهمیرزاد و رشته کوه 
لُُهر را مشاهده کرد. همچنین در صورت عدم وجود گرد و غبار 
در آس��مان می توان در منتهی الیه ش��مال غربی قلل پیشینه 

مرگ، دوبرار، و قله دماوند را مشاهده کرد. 
نکات:

1- قله در زمستان به علت واقع شدن در حد فاصل دو توده 
هوایی با تغییرات شدید جوی همراه است. 

2- مسیرهای تنگه جنوبی و شمالی در زمستان و در صورت 
برودت هوا یخ زده و نیازمند استفاده از کرامپون هستند. 

3- همراه داشتن آب کافی به علت عدم وجود چشمه در این 
مسیر الزامی  است. 

قله گاو کشان
قله گاوکش��ان حدوداً در 62 کیلومتری ش��مال شرق شهر 
دیباج قرار دارد. س��اختار زمین شناسی کوهستان، سازند کهار 
متعلق به پرکامبرین، سازندهایی چون مبارک و اللون متعلق به 

پالئوزوئیک و رسوبات قدیمی کواترنری می باشد. 
بیش��ترین سازند منطقه را سازند خوش ییالق دارد و شامل 
ش��یل، شیل توفی، ماسه سنگ های کواترنری قرمز رنگ که در 

میان الیه های آهکی است. 
پوشش گیاهی منطقه شامل: شنگ، درمنه، پیچک، اسپند، 
چوب��ک، قدومه، بادام کوهی، زنبق، انواع گون، انواع اس��پرس، 
مریم گلی، گل عروس، الله، شقایق، فستوکا، پرند، شیرخشت، 
کاله میرحس��ن، گز، کندر، جاش��یر، ارس، نس��ترن وحش��ی، 

کاکوتی، استاکیس و زرشک است. 
از جانوران منطقه می توان به قرقاول، شاهین، الشخور، جغد، 
کالغ، گنجشک، کبوتر، کبک، تیهو، باالبان، کل، بز، قوچ، میش، 
گراز، خرگوش، موش های دشتی، خارپشت، گربه وحشی، پلنگ 

و خرس اشاره داشت. 
قله بر روی رشته کوهی با جهت شرقی-غربی واقع شده است 

و ارتفاعی برابر با 3813 متر دارد. 
ما مسیر جنوبی را توصیه می نماییم. برای صعود از این مسیر 
ابتدا از دامغان به سمت شمال حرکت کرده تا پس از حدود 57 

کیلومتر به شهر دیباج می رسید. 
در ش��رق جاده ای خاکی وجود داردکه با تابلویی مش��خص 
شده و به سمت سرچش��مه می رود. فاصله سرچشمه تا دیباج 
حدود 7 کیلومتر اس��ت. سرچش��مه را نیز پشت سر گذاشته و 
مس��یر خاکی را حدوداً 10 کیلومتر دیگر ادامه داده تا به دهانه 
تنگ��ه ای معروف به تنگه زندان برس��ید. تنگه عرضی برابر 10 
متر دارد و دیواره های س��نگی آن را احاطه کرده اس��ت. دارای 
پوش��ش گیاهی متنوع اس��ت و رودخانه ای کوچک در کف آن 
جریان دارد. طول تنگه را می پیمایید و از مسیر مالرو که رو به 

باالست استفاده نمایید. سپس به موازات رودخانه ای کوچک که 
از ش��رق تنگه جاری است حرکت را ادامه دهید. پس از تقریباً 
1/15 ساعت رودخانه به دو شاخه تقسیم می شود. حرکت خود 
را به سمت شرق ادامه داده تا پس از طی حدوداً 1/5 ساعت به 
چشمه ای به نام س��یاه چشمه برسید. از این چشمه، آب مورد 
نی��از خود را تامی��ن نمایید. برای صعود به قله باید به س��مت 
شمال حرکت کرد و از میان صخره ها عبور نمود )مسیر پاکوب 

و مشخص است.(
مس��یر در ابتدا دارای شیبی نس��بتاً تند است. اما با گذشت 
تقریباً 45 دقیقه شیب کم کم مالیم می شود. در طول مسیر اوج 

گرفته و به صعود ادامه می دهید. 
در طول مس��یر از کن��ار یخچال های طبیع��ی منطقه گذر 
خواهید کرد. حدوداً پس از 2 ساعت بر فراز قله قرار می گیرید. 
این قله با س��نگ چین مشخص شده اس��ت. از این جا می توان 
قل��ل مرتف��ع دیگری را هم دی��د. در غرب امام ابوالقاس��م؛ در 
ش��رق کهکشان و شاهکوه و ش��اهوار؛ در جنوب غرب، نمازگاه 
و س��رتنگه؛ در جنوب شرق کوه س��فید؛ در شمال روستاهای 
ش��اهکوه س��فلی و علیا و اگر هوا صاف و بدون غبار باش��د در 
منتهی الیه غربی می توان دماوند را دید. مسیر را فرود آمده، پس 
از رس��یدن به سیه چشمه، دو مسیر برای بازگشت وجود دارد: 

مسیر تنگه و مسیر شرقی که منتهی به شن اسکی می شود. 
نکات:

1- ب��ه عل��ت تغییرات آب و هوایی ش��دید در منطقه حتماً 
کاپشن بادگیر یا گورتکس به همراه داشته باشید. 

2- به میزان کافی آب از سیاه چشمه تهیه نمایید. 
3- در صورتی که تجربه سنگ نوردی ندارید از سنگ نوردی 

در منطقه بپرهیزید. 
4- در بسیاری از نقاط تلفن همراه آنتن دهی ندارد. 

قله قدمگاه 3640متر
قله قدمگاه در جنوب غربی روس��تای کمرود و شمال شرق 
روس��تای ترود واقع ش��ده اس��ت. این قله جزو قلل رشته کوه 
البرز محسوب می گردد. رش��ته کوه دارای جهت شرقی-غربی 
است. روس��تاهای اطراف دامنه این قله از غرب و جنوب غرب 
در محدوده استان تهران، از شمال غرب در محدوده مازندران و 
در بقیه جبهه ها در حوزه استحفاظی استان سمنان قرار دارند. 
در شمال رشته کوه سازندهایی مربوط به کرتاسه شامل آهک 
چرک دار مش��اهده می ش��ود. اما دیرین ترین س��ازندها مربوط 
به ائوس��ن ش��امل مارن، الیه های آهکی نومولیت دار و ماس��ه 
س��نگ قرمز است. پوشش گیاهی منطقه را می توان انواع گون 
و بالش��تکی ها، انواع ارس، کنگر و زرش��ک دانست. از جانوران 
مه��م منطقه نیز می توان به خرس، مار، گ��راز، پلنگ، گرگ و 
خوک اش��اره کرد. قل��ه همان گونه که ذکر ش��د بر روی یک 
رش��ته کوه شرقی-غربی قرار دارد و تقریباً در مرکز و با ارتفاع 
3645 متر واقع ش��ده است. دسترسی به  قله در فصول بهار و 
تابستان و در فصول پاییز علی الخصوص زمستان بسیار دشوار 
اس��ت. از مس��یرهای صعود به قله می توان به مس��یر جنوب 
غرب )سرلش(، ش��مال غرب )چال میش(، شمال )آهنگرده(، 
شمال شرق )گچ چاله(، و جنوب شرق )شن چاله( اشاره کرد. 

صعودهای انجام ش��ده بر روی قله عموماً از دو مسیر آهنگرده 
و گچ چاله صورت می گیرد که همراه با سنگ نوردی است. اما 
پیشنهاد ما مسیر شمال غرب است. دسترسی به ابتدای مسیر 
صعود،  اندکی طوالنی اس��ت که از دو طریق صورت می پذیرد: 
ابتدا از جاده فیروزکوه و روس��تای ش��ورآب که می بایست به 
ارتفاعات ش��ور آب صعود کرده و از طریق کوه اتابک و گردنه 
آن به یال غربی و ش��مال غربی دس��ت یافت و دیگری مسیر 
روس��تای ُکمرود و پیمای��ش تا انتهای غربی روستاس��ت که 

نزدیک تر و آسان تر است. 
برای صعود از این مسیر ابتدا از شهمیرزاد به سمت روستای 
چاش��م حرکت کنید. 3 کیلومتر قبل از روستای چاشم در یک 
س��ه راهی مشخص در س��مت غرب جاده اصلی، جاده خاکی 
جدا ش��ده که به س��مت باالی تپه می رود و در باالی تپه یک 
س��وله آبی رنگ قرار دارد که از جاده اصلی قابل مشاهده است. 
در مس��یر این جاده حرکت خود را ادامه داده تا به روس��تاهای 

لرد و رودبار برسید. 
 از این روس��تاها عبور کرده و پس از طی حدود 2 کیلومتر 
جاده به دو قس��مت تقسیم می شود. مس��یر دست چپ را که 
دامنه کوه را باال می رود انتخاب نموده و مسیر حدود 6 کیلومتر 
تا روس��تای کمرود یا خطیر کوه ادام��ه می یابد. از کوچه پس 
کوچه های کمرود گذش��ته و از جنوب روستا جاده ای به سمت 
غرب و مزارع روستا حرکت را ادامه دهید. پس از گذشت حدود 
یک س��اعت و نیم به سمت غرب و مزارع روستا امتداد می یابد. 
در این مس��یر حرکت را ادامه دهید. پس از گذشت حدود یک 
ساعت به چند کلبه و یک چشمه می رسید. این منطقه آهنگرده 
ن��ام دارد. می توانید از این چش��مه آب مورد نیاز خود را تامین 
نمایید. مس��یر پاکوب را به س��مت غرب ادام��ه دهید تا بعد از 
حدود یک س��اعت و نیم به گردنه شمال غربی برسید. چادرها 
را بر پا کرده و شبی زیبا را در دامنه قله قدمگاه بگذرانید. صبح 
زود یال واقع در جنوب شرق )روبرو( خود را که کمی  پر شیب 
است انتخاب کرده و صعود را آغاز نمایید. این یال ابتدا به یک 
قله فرعی و سپس به قله اصلی می رسد. مسیر از البالی سنگ ها 
می گذرد. مسیر را حدود 3/5 ساعت پشت سر گذاشته تا به قله 
فرعی برسید. از اینجا تا قله اصلی حدود 30 دقیقه فاصله است. 
قله اصلی با س��نگ چین و یک تابلوی زرد مشخص شده است. 
از فراز قله می توان به چشم اندازی بدیع دست یافت:  در شمال 
قله ارفع کوه؛ در ش��مال غرب دو برار، میشینه مرگ و دماوند؛ 
در شرق نیزوا و خره نو؛ در غرب قلل فیروزکوه؛ در جنوب کوه 

سائو و در دوردست کویر. 
نکات:

1- قله قدمگاه قله ای صخره ای اس��ت که در جنوب و شرق 
دارای دیواره است. اگر برای نخستین بار قصد صعود به این قله 
را دارید حتم��اً از کوهنوردان منطقه راهنمایی بگیرید و بدون 

راهنما به منطقه نروید. 
 2- قل��ه تحت تاثیر تغییرات ش��دید جوی اس��ت و اکثراً در

 بعداز ظهرها مه آلود است. 
3- قل��ه در زمس��تان با حجم زیاد برف، ش��یب های یخی و 
احتمال س��قوط بهمن همراه اس��ت. در زمس��تان با راهنما و 

تجهیزات و تجربه صعودهای زمستانه به قله بروید. 
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 Eastin bangkok  هتل ایستین بانکوک

این هتل که قبال به عنوان هتل و آبگرم ایس��تین ش��ناخته می ش��د، در قلب منطقه اصلی تجاری و توریستی بانکوک واقع شده است. 
بانکوک بهشت کاسبان و خرده فروشان است و محل هتل در نزدیکی مراکز پراتونام و راچاپراسونگ  واقع شده است. این مراکز عبارتند از 
بازار محبوب لباس و دیگر مراکز خرید مجلل مانند مرکز خرید سنترال ورلد  ، سیام پاراگون و ام بی کی. این هتل در مکان بسیار خوبی 
در کنار بزرگراه منتهی به فرودگاه بین المللی سوارنابومی که تنها 40 دقیقه رانندگی با هتل فاصله دارد واقع است با موقعیت عالی، محل 
اقامت لوکس، اتاق برگزاری مراس��م و کافی ش��اپ بین المللی. هتل ایس��تین اقامتگاهی ایده آل برای گردشگران و مسافران تجاری است.  
همچنین برای سازماندهی جلسات، کنفرانس ها و یا بازی گلف با دسترسی آسان به زمین های بازی به صرفه و ایده آل است. برای یک 

تجربه منحصر به فرد و به یاد ماندنی هتل ایستین مکانی است که باید آن را تجربه کرد.
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یکی از مهم ترین پیامده��ای فناوری، تغییر در روند 
انجام کارهای مختلف اس��ت، اما جای نگرانی نیس��ت. 
ورود ه��ر فن��اوری جدی��دی در زندگی بش��ر با ایجاد 
فرصت هایی همراه است که می تواند یک فرصت شغلی 

باشد. 
یک��ی از این تحوالت که بس��یار چش��مگیر به نظر 
می رس��د رنگ باختن بسیاری از ش��غل های نام آشنا و 
قدیمی و در مقابل مطرح شدن شغل های جدیدی است 
که موجب نگرانی بس��یاری از افراد شده است. با ظهور 
فناوری های جدید بس��یاری از مشاغل حذف می شود. 
در حقیقت یکی از مهم ترین پیامدهای فناوری، تغییر 
در روند انجام کارهای مختلف اس��ت، اما جای نگرانی 
نیست. ورود هر فناوری جدیدی در زندگی بشر با ایجاد 
فرصت هایی همراه است که می تواند یک فرصت شغلی 
باشد. در ادامه 10 فناوری کاربردی و محبوب در میان 
کاربران دنیای دیجیتال که در سال های اخیر بیشترین 
اثرگذاری را در روند زندگی بشر امروز داشته است مورد 

بررسی قرار داده ایم. 
1-  پست الکترونیک

پس��ت الکترونیک یا همان ایمیل در مقایسه بسیار 
ارزان تر از ارس��ال نامه از طریق روش های سنتی پست 
اس��ت. فقط کافی است کلید ارسال را فشار دهید. این 
روزه��ا حتی کارت های دع��وت و تبریک هم دیجیتال 
شده اس��ت. بیش از 90 درصد افرادی که در گروه های 
س��نی بزرگسال قرار می گیرند ایمیل اختصاصی دارند. 
امروزه در س��ایه این فناوری ارسال نامه های پستی به 
روش سنتی تقریبا رو به فراموشی است. حتی بسیاری 
از مکاتبات اداری از طریق ایمیل انجام می شود و ایمیل 
توانسته است به عنوان پل ارتباطی در ایجاد ارتباط بین 
ارائه دهندگان خدمات و متقاضیان دریافت این خدمات 
نقش بس��یار مهمی داش��ته باش��د. البته باید پذیرفت 
در س��ال های اخیر امکان ارس��ال پیام های نوش��تاری، 
ارتباط افراد از طریق ش��بکه های اجتماعی و همچنین 
رسانه های اجتماعی موجب شده است حجم مکاتباتی 
ک��ه از طریق پس��ت الکترونیک انجام می ش��ود نیز به 

نسبت گذشته به مراتب کاهش پیدا کند. 
2-  شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی نه تنها ارتب��اط بین افراد، بلکه 
به اش��تراک گذاری اطالعات بین اف��راد را نیز متحول 
کرده است. بر این اساس به کمک این فناوری کاربران 
می توانن��د به راحتی متن، لین��ک، تصویر یا فیلم مورد 
نظرش��ان را با گروه های دوستان و آشنایان به اشتراک 
گذارند. در میان بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
این خدم��ات جایگزی��ن تماس های تلفن��ی، خدمات 
ارس��ال پیام متنی و حتی ارتباط حضوری افراد ش��ده 
است. یکی از مهم ترین پیامدهای نامطلوب این فناوری 
کمرنگ ش��دن ارتباطات اجتماعی بین افراد است. در 
حقیقت ارتباط��ات اجتماعی بین اف��راد رنگ مجازی 
به خود گرفته اس��ت. گاهی داس��تان ها و خبرهایی در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود که شایعه ای بیش 
نیست. رسانه های دیداری و نوشتاری و خبرگزاری ها با 
ورود به این شبکه ها می توانند راهنمای مورد اطمینانی 
برای تش��خیص خبرهای واقعی از خبرهای نادرست و 

غیرواقعی باشند. 
3-  سرویس های پخش آنالین فیلم و موسیقی

این روزها بس��یاری از کارب��ران ترجیح می دهند به 
جای شبکه های تلویزیونی از طریق امکان پخش آنالین 
اینترنت��ی از طریق س��رویس های اختصاص��ی در نظر 
گرفته ش��ده برای این کار که تحت عنوان Stream از 
آن نام برده می ش��ود به تماشای فیلم مورد عالقه خود 
نشسته یا موس��یقی مورد عالقه شان را بشنوند. بعضی 
از این س��رویس ها به پخش آنالین فیلم و بعضی دیگر 
به پخش آنالین موسیقی اختصاص دارد. برای استفاده 

از این امکان فقط کافی است اپلیکیشن اختصاصی در 
نظر گرفته ش��ده برای اس��تفاده از این خدمات را روی 
تلویزیون هوش��مند، دس��تگاه پخ��ش دی. وی. دی، 
کنس��ول بازی، رایانه، تبلت یا گوش��ی هوشمند خود 

نصب کنید. 
4-  کتابخوان ها

کتابخوان ها ابزاری هستند که از آنها به طور اختصاصی 
برای خواندن کتاب های الکترونیکی اس��تفاده می شود. 
بر این اس��اس تردیدی نیس��ت کتاب های الکترونیک 
به رقیبی ج��دی برای کتاب های چاپی تبدیل ش��ود. 
با داش��تن یک کتابخوان می توانید صدها کتاب همراه 
خود داشته باشید. از کتابخانه، کتاب های الکترونیک به 
امانت بگیرید یا حتی با استفاده از این فناوری روزنامه 
یا مجله بخوانید. بعضی کتابخوان ها به شما این امکان 
را می دهد همزمان با خواندن کتاب، متن صوتی آن را 
بشنوید. این روزها می توانید اپلیکیشن های کتابخوان را 
روی گوشی های هوشمند یا تبلت ها نصب و از امکانات 
آنها اس��تفاده کنید. اگرچه بعضی اف��راد هنوز خواندن 

کتاب های چاپی را ترجیح می دهند. 
5-  گوشی های هوشمند

گوشی های هوشمند و تبلت ها به کاربران این امکان 
را می دهند حجم زیادی از اطالعات مورد نیازش��ان را 
همیشه همراه داشته باشند یا در حقیقت ابزاری برای 
دستیابی آسان تر به این اطالعات هستند. گوشی های 
هوشمند فقط ابزاری برای برقراری تماس های تلفنی 
نیستند بلکه می توانند بسیاری از نیازهای روزمره شما 
را پاسخگو باشند. با استفاده از نسل جدید گوشی های 
تلف��ن همراه می توانی��د بازی های رایان��ه ای را تجربه 
کنید، در اینترنت جس��ت وجو کنید، موسیقی گوش 
کنید، نش��انی مورد نظرتان را با اس��تفاده از نقشه یا 
راهنما به راحتی پیدا کنید و خالصه اینکه گوشی های 
امروزی به ابزارهایی همه کاره تبدیل ش��ده اند. حتی 
با داش��تن یک گوش��ی هوش��مند، دیگر ب��ه دوربین 
عکاس��ی و فیلمبرداری ه��م نیاز ندارید. بس��یاری از 

کارب��ران به ج��ای رایانه ه��ای رومی��زی و لپ تاپ از 
گوشی های هوشمند استفاده می کنند. حتی می توان 
از آنه��ا به عنوان ابزار کنترل از راه دور برای بس��یاری 
از ابزارهای هوش��مندی که در خان��ه وجود دارد هم 
استفاده کرد. محبوبیت گوشی های هوشمند در میان 
کارب��ران به اندازه ای بوده اس��ت که از س��ال 2007 
فروش گوشی های هوشمند در مقایسه با فروش انواع 

لپ تاپ ها بیشتر شده است. 
6-  پرداخت های آنالین

این روزها اپلیکیشن ها و خدمات مختلفی در اختیار 
کاربران قرار گرفته است که می تواند جایگزین مناسبی 
برای روش های س��نتی پرداخت و دریافت باشد. امکان 
س��فارش کاال به روش مجازی یا به عبارتی خرید های 
آنالی��ن و پرداخ��ت صورتحس��اب خری��د ب��ه کمک 
کارت های اعتباری، تبلت یا گوشی هوشمند شما را به 
یک فروشگاه مجازی تبدیل کرده است. حتی در بعضی 
از رستوران ها می توانید از تبلت یا گوشی هوشمند خود 
برای سفارش غذا استفاده کنید و صورتحساب رستوران 
را نیز با اس��تفاده از خدم��ات پرداخت آنالین پرداخت 
کنید. با وجود این فناوری دیگر مجبور نیس��تید مدت 
زمان زیادی در صف های طوالنی منتظر بمانید. اگرچه 
عده ای بر این باورند این فناوری به از دست دادن شغل 
بس��یاری از افرادی منجر می ش��ود که پیش از این در 
این حوزه ها فعالیت داشته اند، اما حقیقت این است که 
ماهیت ش��غل این افراد تغییر می کند و به مرور شکل 

جدیدی پیدا خواهد کرد. 
7-  ایستگاه های پرداخت خودکار

حتما تاکنون برای شما هم پیش آمده است که برای 
خری��د به فروش��گاه بزرگی مراجعه کنی��د و پس از پر 
ش��دن چرخ های خرید مدت زمان زیادی در صف های 
طوالنی منتظر باش��ید تا صورتحساب خریدهای شما 
محاسبه شود. این روزها در بعضی فروشگاه های بزرگ 
ایس��تگاه هایی به ش��کل اتاقک های کوچ��ک طراحی 
ش��ده که به اس��کنر مجهز اس��ت. این اس��کنر بارکد 

اجناسی که خریده اید را اسکن می کند و بر این اساس 
صورتحساب خرید ش��ما تهیه می شود. پس از عبور از 
کنار کارتخوان هایی که در این اتاقک ها نصب شده است 
مبلغ قابل پرداخ��ت از کارت اعتباری که همراه دارید 
کس��ر می شود. یکی از نگرانی های مطرح شده از سوی 
صاحبان فروش��گاه ها این است که این فناوری موجب 
افزایش احتمال سرقت از فروشگاه می شود. اگرچه این 
کار سرعت انجام کارهای مختلف در این فروشگاه ها را 
تسهیل می کند. به نظر می رسد در نظر گرفتن موضوع 
امنیتی در طراحی این سیس��تم ها می تواند نگرانی این 

افراد را برطرف کند. 
8-  ابزارهای پوشیدنی

امروزه در بازار ابزارهای پوش��یدنی مختلفی با هدف 
حفظ تناسب اندام و سالمت افراد وجود دارد. این ابزارها 
م��دت زمان پیاده روی، تعداد قدم هایی که برمی دارید، 
مسافت طی ش��ده و میزان کالری که در بدن سوزانده 
می ش��ود را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. عالوه 
بر این می تواند شدت ضربان قلب، میزان فشار خون و 
الگ��وی خواب افراد را نیز تحت کنت��رل قرار دهد. این 
اطالعات با پزش��ک معالج به اشتراک گذاشته می شود 
و به این ترتیب کاربر می تواند به طور دائمی تحت نظر 
پزشک یا یک مرکز درمانی باشد. بسیاری از گوشی های 
هوشمند به اپلیکیشن هایی برای این کار مجهز هستند. 
البته اس��تفاده از این فناوری خالی از اش��کال نیست و 

گاهی با محدودیت هایی همراه است. 
9-  پردازش ابری

ه��ر اب��ری از مجموع��ه ای از رایانه ه��ای قوی تحت 
عنوان س��رور تشکیل ش��ده اس��ت که این رایانه ها در 
مراکز داده مس��تقر هستند. هر کاربر می تواند از طریق 
مرورگرهایی که روی رایانه شخصی خود نصب می کند 
به س��رویس های پردازش ابری دسترسی داشته باشد. 
ب��ه این ترتیب کاربر می تواند ب��ا هزینه کمتری از این 
خدمات بهره مند ش��ود. س��رویس های پ��ردازش ابری 
بسیار متنوع است و طیف وسیعی از خدمات از ذخیره 
اطالعات تا س��رویس های نرم افزاری را شامل می شود. 
بسیاری از سرویس ها مانند پست الکترونیک یا بسیاری 
 از خدم��ات نرم افزاری مانن��د مجموع��ه نرم افزارهای

 Office ی��ا ذخیره عکس، م��دارک یا فیلم مبتنی بر 
خدمات پردازش ابری اس��ت. در بسیاری از گوشی های 
هوشمند این امکان وجود دارد که اطالعات و داده های 
موردنیاز را در یک حساب کاربری ابری ذخیره کنید تا 
به این ترتیب هیچ گاه این اطالعات را از دس��ت ندهید 
و بتوانی��د از طریق هر ابزار دیگری به آنها دسترس��ی 

داشته باشید. 
10-  شبکه جهانی اینترنت

بس��یاری از فناوری هایی که به آن اشاره شد مدیون 
اینترنت اس��ت و بدون اینترنت اساسا معنی و مفهومی 
ندارد. دسترس��ی به حجم انبوهی از اطالعات از طریق 
مرورگرهای اینترنتی و موتورهای جست وجو و همچنین 
ابزارهای به اشتراک گذاری اطالعات و ابزارهای ارتباطی 
در سایه اینترنت رنگ می گیرد. همه جنبه های زندگی 
بشر از تجارت و تحصیل تا گردشگری و بانکداری تحت 
تاثیر اینترنت با مطرح ش��دن مفه��وم جدیدی تحت 
عنوان اینترنت اش��یا به مجموع��ه متنوعی از ابزارهای 
مختل��ف دسترس��ی خواهیم داش��ت ک��ه می تواند به 
روش بی س��یم اطالعات و داده هایی را منتقل کند. به 
این ترتی��ب این فناوری ها می توان��د رویای زندگی در 
خانه های هوشمند را تحقق بخشد. در آینده ای نزدیک 
می توانیم به لطف اینترنت اش��یا، لوازم خانگی مختلف 
و ابزارهای نظارتی را زمانی که خانه نیس��تیم به کمک 
گوشی تلفن همراه تحت کنترل قرار دهیم. محققان بر 
این باورند برای امکاناتی که از طریق اینترنت به زندگی 

ما قدم می گذارد هیچ محدودیتی وجود ندارد. 

فناوری های محبوب در دنیای دیجیتال
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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

دفع��ه اولی ب��ود ک��ه همدیگ��ر را 
می دیدی��م. به واس��طه رابط��ه کاری 
س��ال های متم��ادی ارتب��اط تلفن��ی 
داش��تیم و کم ک��م صحبت هایمان به 
گپ و گفت های خصوصی رس��یده بود 
و متوجه ش��ده بودیم ان��گار میتوانیم 
دوست های خوبی برای هم باشیم و یک 
روز پنج شنبه س��رد بهمن ماه تصمیم 
گرفتیم همدیگر را ببینیم. هیچ ایده ای 
نداش��تیم که کجا برویم. این بود که از 
می��دان تجریش راه افتادی��م و خیابان 
ش��ریعتی را قدم زنان پایین آمده بودیم 
و چش��م مان خورده بود به پیتزا رومانا، 
نزدیک پمپ بنزین ش��ریعتی، روبروی 
خیابان موس��یوند و چس��بیده به نایب 
ش��ریعتی.  بی هی��چ ذهنیتی تصمیم 
گرفتی��م برویم داخل و پیتزا س��نگی 
بخوری��م. بعدها فهمیدیم پیت��زا رومانا 
دومین فس��ت فودی اس��ت که پیتزای 
سنگی به سبک ایتالیایی به مشتریانش 
ارائه می کند. لرزان از س��رما نشستیم 
پش��ت یکی از میزها. محیط رستوران 
نسبتا جمع و جور است و خیلی بزرگ 
نیست. در آن لحظه رستوران تقریبا پر 
بود. چه طبقه همکف، چه طبقه دوم که 
به صورت نیم طبقه تعداد میزهای کمتر 
و سرویس بهداشتی را در خودش جای 
داده است.  اگر در طبقه اول نزدیک به 
آشپزخانه نشسته باشید می توانید روند 

درست شدن غذا را مشاهده کنید. اگر 
کنار پنجره سرتاس��ری نشسته باشید 
می توانی��د تصویر کامل��ی از خیابان و 
آدم ها و ماش��ین های در ح��ال رفت و 
آمد داش��ته باشید. منو شامل پیتزاها و 
غذاهای ایتالیایی نس��بتا متنوعی است. 
برای کس��انی که عطر س��یر را دوست 
دارن��د پیتزاها ب��ه ش��دت مطبوعند. 
من��و اطالع��ات کامل��ی از محتویات و 
مواد تش��کیل دهنده هر ن��وع پیتزایی 

ک��ه انتخاب می کنید هم��راه با قیمت 
ارائ��ه می کند. ع��الوه بر پیت��زا، چند 
مدل غذای پاس��تا و گری��ل نیز در منو 
وج��ود دارد اما برای انتخ��اب غذاهای 
 گریل و پاستا انتخاب های محدود تری 
دارید.  س��االدهای ارائه شده طعم های 
متفاوت و  به یادماندنی دارند. اما دس��ر 
خاصی در این رستوران سرو نمی شود 
و بع��د از تم��ام ش��دن غذا اگ��ر هنوز 
دلتان بخواهد سرجایتان بنشینید و به 

مکالمه تان ادامه دهید چیز خاصی برای 
خوردن یا نوش��یدن نخواهید داش��ت.  
رفتار کارکنان رستوران کامال مودبانه و 
محترمانه است و حتی در ساعات خیلی 
ش��لوغ اگر برای مدت زمان طوالني در 
رس��توران بنشینید کس��ی برای ترک 
رس��توران به ش��ما تذکر نخواه��د داد. 
قیمت غذاها ارزان نیس��ت اما با توجه 
ب��ه غذایی که ارائه می ش��ود مناس��ب 
است. همچنین حق سرویس برای ارائه 

خدمات از مشتری اخذ نمی شود. ممکن 
است برای بار اول از سایز بزرگ پیتزاها 
ش��گفت زده ش��وید اما نگران نباشید. 
در پیتزاهای س��نگی با توجه به خمیر 
نازکی که برای پیتزا اس��تفاده می شود، 
سنگینی بیش از حد پیتزاهای معمولی 
را احساس نخواهید کرد.. برای کسانی 
که ژامبون یا سوس��یس را داخل پیتزا 
دوس��ت ندارند امکان انتخاب متنوعی 
از ان��واع پیتزاه��ای بدون سوس��یس و 
کالباس نیز فراهم اس��ت. »پیتزا چانو« 
با گوشت فیله ش��ده گوسفند و سس 
سیر طعم جدید و خاصی از پیتزا را ارائه 
می دهد که فوق العاده به یادماندنی است. 
رستوران س��رویس رایگان برای ارسال 
غذا هم دارد و این امکان را فراهم کرده 
اس��ت که حتی اگر به دلیل مش��غله یا 
هر دلیل دیگری س��خت تان است که 
غذا را در محیط رستوران صرف کنید، 
بتوانید از غذای این رس��توارن در محل 
موردنظرتان بدون پرداخت هزینه اضافی 
اس��تفاده کنید. جای پارک در ساعات 
شلوغ به سختی پیدا می شود و پارکینگ 
اختصاصی ندارد. اما رستوران در جایی 
قرار گرفته اس��ت که می توانید پس از 
گشت و گذار در میدان تجریش با کمی 
قدم زدن و پیاده روی –البته اگر اهلش 
هس��تید- به رس��توران برسید و غذای 

متفاوتی را صرف کنید. 

اطالعات تکمیلی 
رستوران رومانا

نام رستوران:

رومانا
نوع رستوران: 

ایتالیایی - پیتزایی 

آدرس: 

شریعتی-باالتر از پل 

رومی-روبروی موسیوند 

تلفن: 

 22211670
22213095

رزرو تلفنی: ندارد

ظرفیت: 70 صندلی

پارکینگ: به سختی

 گزارشی از رستوران رومانا

پیتزای سنگی به سبک ایتالیایی



6www.forsatnet.irنمای دکوراسیون
نیاز مدیران امروز

ضمیمه پنجشنبه اول مرداد 1394
شمــاره 277

ما قس��مت اعظم وقت خود را در خانه می گذرانیم. 
بنابرای��ن راحت��ی خان��ه، زیبای��ی آن و تغییراتی که 
می خواهی��م در آن ایج��اد کنیم از دل مش��غولی های 
اصلی خانم های خانه اس��ت. در ادامه 30 نکته ظریف 
را که می تواند با کمترین هزینه خانه شما را به دلخواه 

شما درآورد، مرور می کنیم. 
برای مبلمان خانه از رنگ های نزدیک به رنگ دیوار، 
سقف و کف اس��تفاده کنید. بدینگونه تمرکز چشم ها 

به جای اندازه اتاق متوجه مبلمان می شود. 
آیین��ه تمام قد ه��م تصویر زیبایی می س��ازد و هم 

تصویر بزرگ تری از فضای اتاق را به دست می دهد. 
کاغذ دیواری های عم��ودی روی دورترین دیوار 
از ورودی خانه و دیوار کناریش تصور فضای بازتر 
و بزرگ ت��ری را به وج��ود می آورد، چ��ون تمرکز 
چش��م ها را خ��ود به خود به س��مت ب��االی دیوار 

متمرکز می کند. 
در اتاق خواب های کوچک، تخت را از سمت کناری 
به یکی از دیوارها نچس��بانید، س��عی کنید تخت را تا 
جای ممکن در وس��ط اتاق قرار داده، ولی قسمت سر 

تخت را به دیوار نزدیک تر بچسبانید. 
در نشیمن های کوچک تر از کاناپه سه نفره استفاده 
نکنید. س��ه نفر به صورت همزم��ان به ندرت روی یک 
کاناپه کنار هم می نشینند. سعی کنید از مبل های دو 

نفره و تک نفره استفاده کنید. 

س��عی کنید، از میزهای شیش��ه ای به جای میزهای 
چوبی اس��تفاده کنید. میز چوبی باعث بس��تن فضای 

دید و کوچک تر شدن فضا در دید بیننده می شود. 
اگ��ر از پرده یا رومیزی نقش دار اس��تفاده می کنید، 
بهتر است نقش های ریز بافت را انتخاب کنید. پرده با 
نقوش درشت می تواند فضا را در چشم بیننده ببندد. 
نور رنگ های س��ردتر لوس��تر یا آویز )آبی یا س��بز( 
دیواره��ا را به عق��ب می ران��د، در جهت عک��س، نور 
رنگ ه��ای گرم تر فضا را نزدیک تر و بس��ته تر نش��ان 

می دهد. 
 میله پرده ای که از چهارچوب پنجره بیرون می زند 

اندازه اتاق را بلندتر و بزرگ تر نشان می دهد. 
در می��ان فض��ای پذیرای��ی و نش��یمن را بردارید و 

به صورت ورودی باز بازسازی کنید. 
مبلمان خانه را دور ی��ک نقطه ثقل مرکزی تنظیم 
کنی��د. مانند ش��ومینه و کتابخانه یا پنج��ره ای رو به 

باغچه یا تراس کوچک. 
گوشه خالی فضا را با یک گیاه بلند بپوشانید. سعی 
کنید گیاهان پرکننده فضاهای خالی خانه شما باشند. 
گوشه کاناپه یک پتوی کوچک خوشرنگ بیندازید. 
س��بد کتاب و روزنامه نیز فضای خانه را گرم تر نشان 

می دهد. 
بالش��ت های کوچک روی مبلمان ب��رای لم دادن و 

قرار دادن پا روی آن ایده ال است. 

برای تغییر فضای خانه به دلخواه خود از چراغ های 
دایمر )تغییر اندازه تابش نور المپ( استفاده کنید. 

اگ��ر توانایی خرید یک ف��رش گران قیمت را ندارید 
بهتر اس��ت چند تیکه زیرانداز کوچ��ک در رنگ های 

متنوع ولی جنس همسان را انتخاب کنید. 
س��عی کنید از کفپوش های چوبی ک��ه آمیزه ای از 
چند رنگ متفاوت ولی همگن اس��ت، استفاده کنید. 
رنگ های متف��اوت در کف می تواند ب��ر گرمی فضای 

خانه بیفزاید. 
کت��اب بهترین و زیباترین وس��یله ب��رای پر کردن 
جای خالی در خانه اس��ت. می توانید آنها را در قفسه، 

کتابخانه یا روی هم در کناری بچینید. 
هنگام انتخاب مبلمان پارچه های س��اده را انتخاب 
کنید، هم هماهنگ کردن دیگر وس��ایل با آن آسان تر 

است و هم هیچ وقت از مد نمی افتد. 
اگر مش��کل انتخاب رنگ دیوارها را دارید، به قفسه 
خ��ود نگاهی بیندازی��د. در آنجا به ص��ورت اتوماتیک 
رنگ های دلخواه خود را می یابید. رنگ هایی را بیشتر 
انتخاب کنید که هنگام پوشیدن شان احساس راحتی 

بیشتری می کنید. 
این قاعده اصلی را به خاطر بسپارید. کف تیره است، 

دیوارها روشن و سقف روشن تر از دیوارها. 
اگر بخواهید از رنگ های متنوع استفاده کنید حتما 
از تقسیم اتاق به رنگ های مساوی خودداری کنید در 

صورت مساوی بودن فضا این رنگ ها برای جلب توجه 
بیشتر به رقابت خواهند پرداخت. 

مبلم��ان دوره های مختلف را می ت��وان در کنار هم 
اس��تفاده کرد به ش��رطی که دارای المانی مش��ترک 
باش��ند. مانند شکل ساخت مشابه یا استفاده از جنس 

واحد. 
از رنگ های گرم در اتاق های شمالی استفاده کنید. 
اگر می خواهید تابلوهای زیادی به روی دیوار آویزان 
کنید، برای ایجاد هماهنگی آنان را قبال به روی زمین 

بچینید و بعد به میخ کاری کنید. 
فرش��ی ک��ه می خواهید بخری��د بیش��ترین فضای 
دکوراس��یون منزل تان را به خ��ود اختصاص می دهد. 
بنابراین بهتر اس��ت رنگ، نوع نقش و اندازه آن با کل 

فضای موجود در منزل تان هماهنگ باشد. 
اگر در گوشه های مختلف خانه چند وسیله همرنگ 
دارید، بهتر اس��ت همگی را در یک گوشه جمع کنید. 
بدین ص��ورت یک گوش��ه با وس��ایل هم رنگ خواهید 

داشت که جلوه زیبایی به خانه شما می دهد. 
گیاه��ان قیمتی ی��ا زیباتر خ��ود را در معرض دید 
بیش��تر بگذارید. جایی مانند باالی ی��ک چهارپایه یا 

روی میز. 
کاغذ دیواری ی��ک راه ارزان برای ایج��اد تغییر در 
فضای خانه است. خوبی این روش این است که حتی 
اگر از آن خسته شدید، به راحتی می توانید آن را بکنید. 

نکته هایی برای داشتن خانه ای جذاب
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وقتی صحبت از خودرو و مشکالت و خرابی خودرو 
می ش��ود باید به یاد داش��ت که تمامی مش��کالت در 
خ��ودرو از ایرادات جزئی که جدی گرفته نمی ش��وند 
آغاز و به مش��کلی بزرگ تبدیل می ش��وند، مشکالت 
دین��ام در خودروه��ا ممکن اس��ت خود را به ش��کل 
روشن ش��دن چراغ دینام روی داشبورد که این چراغ 
 GEN یا ALT ش��بیه یک باتری اس��ت و عب��ارت
مشخص می  شود یا ممکن است چراغ های جلو کم نور 
ش��وند و آمپرها بلرزند یا بوی بد س��یم سوز یا صدای 
ناهنجار آغاز ش��ود تمامی این مش��کالت می تواند از 
خرابی دینام باشد و اگر به آن بی توجهی کنید، ممکن 
است باعث بروز مشکالتی جدی شود، از استارت نزدن 
گرفت��ه ت��ا ازکار افتادن کامل خودرو. ب��ا اینکه دینام 
دستگاه نسبتا س��اده ای است و از چند بخش کوچک 

تشکیل شده، ولی نقشی حیاتی ایفا می کند. 
داخل دین��ام، روتور درون یک میدان مغناطیس��ی 
می چرخد و جری��ان برق تولید می کن��د. این جریان 
ب��رق به تجهیزات��ی نظیر چراغ های جل��و و تجهیزات 
برقی-هیدرولیک��ی و برف پاک کن منتقل می ش��ود. 
دین��ام همچنین باتری را به طور کامل ش��ارژ می کند 
و نیروی الزم را برای روش��ن کردن خودرو در اختیار 
آن می گ��ذارد. از آنجا که دینام به سیس��تم های دیگر 
خ��ودرو متصل اس��ت و ب��رای آنها حیاتی اس��ت، هر 
مشکل مکانیکی که در خودرو پیش بیاید، می تواند بر 
عملکرد آن تاثیر بگذارد و باعث ش��ود مشکالت دیگر 

هم خوب تشخیص داده نشوند. 
روی صفحه کیلومتر بیشتر خودروهایی که در دهه 
اخیر ساخته ش��ده اند، یک چراغ هشدار دهنده وجود 
دارد که روشن شدن آن نشان دهنده وجود مشکل در 
دینام است. در بس��یاری از خودروها، این چراغ شبیه 
یک باتری اس��ت و عبارت ALT یا GEN را نش��ان 
می دهد که هر دو به معنای دینام اس��ت. بس��یاری از 
افراد وقتی روش��ن ش��دن این چراغ را می بینند، فکر 
می کنند باتری مشکلی پیدا کرده و رسیدگی به آن را 
به بعد موکول می کنند ولی دلیل واقعی روش��ن شدن 
چراغ این نیست. این چراغ به کامپیوتری متصل است 
ک��ه میزان ولتاژ خروجی از دینام را بررس��ی می کند. 
اگ��ر ولتاژ خروج��ی از دینام از محدوده تعیین ش��ده 
باالت��ر یا پایین تر برود، چراغ روی داش��بورد روش��ن 
می ش��ود و هرگاه مقدار ولتاژ به محدوده تعیین ش��ده 
برگردد، چراغ خاموش می ش��ود. وقت��ی خرابی دینام 
در مراحل اولیه باش��د، چراغ چشمک زن است و چند 
ثانیه روش��ن و دوباره خاموش می ش��ود. گاهی اوقات 
ه��م فقط وقتی که ل��وازم برقی مث��ل چراغ های جلو 
فعال می شوند، روشن می شود. گاهی اوقات هم وقتی 
برف پاک کن را روش��ن می کنید، چراغ روشن می شود. 
در این صورت می توانید برف پاک کن را خاموش کنید 

و به راه تان ادامه دهید. ش��اید در نگاه اول، مش��کلی 
جدی به نظر نرس��د ول��ی چراغ هش��دار دهنده دارد 
کارش را درس��ت انجام می دهد. برق خروجی بیش��تر 
دینام ه��ا بی��ن 13 تا 14.5 اس��ت و ط��وری طراحی 
ش��ده اند که میزان ب��رق خروجی را دائ��م در همین 
س��طح نگه دارند. وقتی چراغ های جلو، برف پاک کن، 
رادی��و ضبط، گرم کن صندلی و گرمکن شیش��ه عقب 
و س��ایر تجهیزاتی که برق بیش��تری مصرف می کنند 
روشن باش��ند، دینام مجبور است بیش��تر کار کند تا 
ولتاژ مورد نیاز این دستگاه ها را در اختیارشان بگذارد. 
اگر دینام ب��ا حداکثر توانش کار نکند یا ولتاژی بیش 
از حد از آن خواس��ته شود، ممکن است میزان ولتاژ از 
محدوده تعیین ش��ده باالتر یا پایین تر برود و منجر به 

روشن شدن چراغ شود. 
از آنج��ا ک��ه دینام نیازه��ای برقی خ��ودرو را تامین 
می کن��د، وقتی کارای��ی آن پایین بیاید، دس��تگاه های 
برقی هم خ��وب کار نمی کنند. در ای��ن صورت ممکن 
اس��ت چراغ های جلو و چراغ های روی داشبورد، کم نور 
یا به ش��دت پرنور ش��وند. تجهیزات دیگر، مانند گرمکن 
صندلی ها و شیش��ه های برقی هم ممکن اس��ت خوب 
کار نکنند. برداش��ت درس��ت راننده از ای��ن عالمت ها 
به چند عامل بس��تگی دارد. نخس��تین عامل این است 
ک��ه آیا دین��ام هنوز برق تولید می کن��د و برق تولیدی 
در مح��دوده تعیین ش��ده قرار دارد یا ن��ه؟ عامل دیگر 
این اس��ت که خودرو چطور برنامه ریزی ش��ده اس��ت. 
بیش��تر خودروس��ازان به ترتی��ب اولویت، م��واردی در 
برنامه های ش��ان تعریف کرده اند که هنگام بروز مشکل 
در دینام، هشدارهایی بدهند. این موارد بیشتر براساس 
ایمن��ی خودرو هس��تند. ب��رای مث��ال، قب��ل از اینکه 
چراغ های جلو کم نور یا خاموش شوند، گرم کن صندلی 
و رادیو ضبط خاموش می ش��ود. دلیل این کار این است 
که راننده باید بتواند در صورت بروز مش��کل، خودرو را 
کنترل کند و آن را نگه دارد و در چنین مواقعی گرم کن 

صندلی یا رادیو ضبط اهمیت چندانی ندارد. 
هم��ه ای��ن ح��واس ب��ه کار گرفت��ه می ش��وند تا 
توج��ه راننده جلب ش��ود. این هش��دارها مثل چراغ 
هشدار دهنده واضح و آشکار نیستند ولی می توانند به 
راننده اخطار بدهند که برای دینام مشکلی پیش آمده 
اس��ت که در زیر به چند مورد از مواردی که می تواند 

نشان از خرابی دینام خودرو باشد، اشاره می کنیم: 
وقت��ی  می گوین��د  مکانیک ه��ا  بیش��تر    -1
مشتری های شان با مش��کالت مربوط به دینام مواجه 
می شوند، کاپوت را باال می زنند تا ببینند آیا تسمه ای 
در رفته اس��ت، دس��ته موتور پاره ش��ده یا قسمتی از 
موت��ور از کار افت��اده اس��ت. خوردگی و پوس��یدگی 
تس��مه ها می تواند نشانه ای از بروز مش��کل در آینده 
باش��د. از طرفی، س��فتی و ش��لی تس��مه دینام باید 

مناس��ب باشد تا دینام درس��ت کار بکند. سفت بودن 
بیش از حد هم مانند ش��ل بودن می تواند نامناس��ب 
باش��د. چک کردن سفتی تس��مه دینام می تواند نشان 

بدهد مشکلی وجود دارد یا خیر. 
2-  بیشتر راننده ها می گویند قبل از اینکه مشخص 
شود دینام مشکلی پیدا کرده، صدای غرغر یا جیغ به 
گوش شان رسیده اس��ت. دینام به وسیله تسمه ای به 
حرک��ت در می آید که به فولی س��ر میل  لنگ متصل 
اس��ت. فولی دینام معموال دو یا س��ه برابر سریع تر از 
میل  لن��گ می چرخد تا هنگامی که س��رعت خودرو 
پایین اس��ت یا در جا کار می کن��د، نیرویی که دینام 
الزم دارد را در اختیارش بگذارد. خود فولی دینام نیز 
روی یک شفت قرار دارد که یاتاقان ها یا بوش هایی آن 
را نگه می دارند. اگر فولی دینام با تسمه تراز نباشد یا 
بوش ها و یاتاقان ها فرسوده شده باشند، شنیدن جیغ 

و غرغر باعث می شود بفهمید مشکلی وجود دارد. 
3-  بوی س��یم یا الس��تیک س��وخته، اغلب مربوط 
به وجود مش��کل در دینام می ش��ود. اگر فولی دینام 
تراز نباش��د یا نتواند آزادانه بچرخد، تسمه اصطکاک 
بیش��تری پیدا می کند و باعث می شود بوی الستیک 
س��وخته به مش��ام برس��د. در صورتی که دینام بیش 
از حد داغ ش��ده باش��د بوی سیم س��وخته استشمام 
می شود. بهتر است بدانید، دینام داغ ولتاژ برق باالتری 

به طرف روتور و استاتور می فرستد. 
اگر دینام مش��کلی نداش��ته باش��د، روش��ن نشدن 
خودرو عالمتی اس��ت از اینکه مش��کلی در سیس��تم 
اس��تارت خودرو ش��ما وج��ود دارد. وقتی س��وییچ را 
می چرخانی��د، صدای تلق تلق به گوش  می رس��د ولی 
هی��چ اتفاق��ی نمی افتد. بع��د از مدت��ی، حتی همان 
صدا هم قطع می ش��ود. معموال مس��بب این مشکل، 
خوابیدن باتری اس��ت و نخس��تین سوالی که به ذهن 
راننده می رسد این است: »چرا باتری خوابیده است؟« 
وقتی دینام خ��وب کار نکند، باتری مجبور اس��ت به 
ج��ای اینکه به عنوان ی��ک انباره عمل کن��د، جریان 
برق بیش��تری از دینام بیرون بکشد تا ضعف دینام را 
جبران کند. در این صورت حتی بهترین باتری هم در 
نهایت از کار خواهد افتاد و راننده بد ش��انس را میان 
راه خواهد گذاش��ت. باتری خودروها برای آن طراحی 
نش��ده اند که مدتی طوالنی از برق شان استفاده شود. 
باتری برای این طراحی شده است تا برق الزم را برای 
استارت زدن اولیه در اختیار خودرو قرار بدهد و بقیه 
کار را به قس��مت های دیگر بس��پارد. تش��خیص یک 
باتری خوابیده بسیار آسان تر از تشخیص دینام از کار 
افتاده است. خودرو را با هل دادن روشن کنید، سپس 
وایره��ای باتری را بردارید. کمی صبر کنید. اگر دینام 
نتواند سیستم را شارژ کند، خودرو خیلی زود خاموش 
خواهد ش��د و مشخص خواهد شد مشکل از کجاست. 

اگر ماش��ین روش��ن بماند و درجا کار کن��د، پس به 
احتمال زیاد مش��کل از باتری اس��ت. البته باید توجه 
داشته باش��ید باتری خوابیده باید برای مدتی طوالنی 
زیر ش��ارژ قرار بگیرد و دینام هر چقدر هم شدید کار 
کند نمی تواند آن را ش��ارژ کند. بات��ری را می توان با 
اس��تفاده از اهم متر تس��ت کرد. بیش��تر تعمیرگاه ها 
ابزارهایی برای تس��ت کردن وضعیت و ظرفیت شارژ 

باتری ها دارند. 
در صورتی که اتصاالت ش��ل یا قطع ش��ده باشند، 
بای��د همه موارد مربوط به دینام را چک کنید. ممکن 
اس��ت تسمه ها مش��کلی نداشته باش��ند و هیچ مورد 
آش��کار دیگری هم دیده نش��ود ولی بات��ری خوابیده 
باش��د. در این صورت، دینام ب��رق تولید می کند ولی 
برق تولید شده جایی نمی رود. جریان برقی که دینام 
تولید می کند توس��ط س��یم هایی بلند و کوتاه منتقل 
می ش��ود. هر مشکلی در رابطه با س��یم ها یا اتصاالت 
پی��چ بیاید، می تواند جریان برق را کم یا به کلی قطع 
کند. در صورت وجود مش��کل در س��یم ها و اتصاالت، 
گاهی اوقات چراغ ها پرنورتر می شوند چون دینام برق 
بیش��تری تولید می کند تا بر مشکل غلبه کند. در این 
حالت، بوی س��یم داغ شده هم استشمام می شود. اگر 
نقص در اتصاالت ادامه پیدا کند، و مقاومت باال برود، 
حرارت تولید می ش��ود، درس��ت همان طور که المنت 
برقی یک بخاری با ایجاد مقاومت در برابر جریان برق، 
حرارت تولید می کند. مشکل دیگری که ممکن است 
به وجود بیاید، در مورد دیود یکسو کننده دینام است. 
  )AC(دین��ام، طی س��ه مرحله، جریان ب��رق متناوب
تولی��د می کند، ول��ی تجهیزات برقی خ��ودرو با برق 
مس��تقیم)DC(  کار می کنند. کار دیود یکسو کننده 
این است که برق AC را به برق DC  تبدیل کند. اگر 
این قسمت حیاتی درس��ت کار نکند، برقی که دینام 

تولید می کند، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
برخی از موارد خرابی دینام شامل: 

-  از بین رفتن زغال دینام، که با تعویض آن مجددا 
به کار می افتد. 

-  خراب ش��دن آفتامات دینام که تنظیم کننده برق 
آن است و در صورت خرابی، دینام کار نمی کند. 

-  سوختن سیم پیچ داخلی دینام که در این صورت 
نیاز به تعویض کل دینام است. 

ب��ا توجه به اهمی��ت دینام در تامین ب��رق اتومبیل 
بازدید دوره ای تس��مه آن و جلوگیری از نوس��ان برق 
ناش��ی از خراب ب��ودن فیوزها یا سیم کش��ی اتومبیل 
توصیه می شود. الزم به توضیح است که بر مبنای آمپر 
مورد نیاز اتومبیل ش��ما و قطع��ات برقی آن خروجی 
آمپر دینام ها متفاوت اس��ت که حتم��ا باید بر مبنای 
اس��تاندارد کارخانه اتومبیل خ��ود، دینام جایگزین را 

تهیه کرد.

همه چیز درباره  دینام خودرو
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تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی)بخش اول(
دکتر عزت اهلل عراقی

با الزم االجرا ش��دن قانون جدید كار، پرسش های گوناگونی مطرح می شود و یا قابل 
طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كار و چگونگی تصویب آن مربوط می شود و 

پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. 
از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد: ضرورت تغییر قانون كار 
در پی انقالب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر 
قانون كار از س��ال 1358، به طور جدی عنوان ش��د چرا بیش از پنج سال طول كشید 
)1364( تا الیحه آن از س��وی دولت تقدیم مجلس ش��د؟ ایرادهای شورای نگهبان به 
مصوبه مجلس )آبان ماه 1366( متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر 
داده می ش��د قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه 
مجلس )مهرماه 68( كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته 
بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای 
شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهایی در 
مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیا چنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟ 
پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند مانند اینكه قانون جدید 
كار بهتر است یا قانون پیشین؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسب تر است؟ 

قانون جدید سبب باالرفتن هزینه تولید نخواهد شد؟ 
هر چند طبیعی است كه این گونه پرسش ها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما 
اكنون كه قانون، به هر صورت، تصویب و الزم االجرا شده است به نظر می رسد تحلیل 
پرس��ش های دس��ته اول در واقع بیشتر به بررس��ی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن 
مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتاب ها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق 
كار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند 
به روش��ن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانشكده 
حقوق و علوم سیاس��ی همخوانی ندارد. بنابراین بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های 
قانون جدید را مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حل های 
نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان، تازه به شمار می آیند وگرنه 
از جهت تحول حقوق كار در كش��ورهای دیگر گاه از سابقه ای طوالنی برخوردارند، در 
این بررسی ها از مطالعه تطبیقی كمك می گیریم.  در این نوشته مبانی حكم مندرج در 
ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی 
عنای��ت كند و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هایی اس��ت به همین روش 

بررسی و مطالعه شود. 
طرح موضوع 

رابط��ه كارگری وكارفرمایی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا فكری خود را در 
برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زیر نظر و به دستور او كار 
كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی ش��باهت نیس��ت اما با آنها تفاوت های 
بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده 
است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند 
به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار اس��تفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد 
توجه نیس��ت، آنچه در نوش��ته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه 
تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد. 

روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد یا ازكار افتاده شود )از كار افتادگی كلی( قرارداد 
كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می ش��ود. در موردی هم كه به فرض فرزند 
كارگر متوفی به كاری گمارده ش��ود كه مثال پدرش قبل از مرگ بدان اش��تغال داشته 
اس��ت این رابطه، رابطه ای جداگانه و تازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی 
برای فرزندش ایجاد حقی نمی كند، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد و كار هر انسان 
جزئی از خود اوس��ت. اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثال به س��بب 
فوت او اموالش به ورثه منتقل ش��ود و موسسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به 
آنان انتقال یابد یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسس��ه ای را كه كارگر در آن كار می كند 
به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث 
به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضایی از ملكیت كارفرما 
خارج ش��ود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمایی 
پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مس��ئولیتی ندارد؟ یا بالعكس باید 
پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمایی می تواند اس��تمرار داش��ته باش��د و كسانی كه 
جانش��ین كارفرمای پیشین می ش��وند )وراث، انتقال گیرندگان، نهاد یا موسسه ای كه 
كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره ش��ده یا ملی ش��ده را در اختیار می گیرد( 
در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت 
آنان چه اندازه است؟ پاسخ این پرسش ها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر 
وكارفرما بنگریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره 
بررسی كنیم الزم است ببینیم حقوق كشورمان )پیش از تصویب قانون جدید( در این 

زمینه چه حكمی مقرر می داشت؟ 
پیشینه موضوع در حقوق ایران 

با توجه به سكوت قانون كار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای 

درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نش��ده بود. در این سال قانونی به نام )قانون حمایت 
صنعتی و جلوگیری از تعطیل كارخانه های كشور( تصویب شد كه هدف آن، چنانكه از 
نامش پیداست، جلوگیری از تعطیلی كارخانه های كشور بود. برابر ماده 2 این قانون در 
صورتی كه به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه كارفرما یا فوت كارخانه ای تطعیل 
ش��ود هیئت حمایت از صنایع )پیش بینی شده در ماده یك قانون( می تواند شخص یا 
اشخاصی را به عنوان مدیر كارخانه تعیین كند. این اشخاص در دوره اداره موقت امین 
محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود كه 
رابط��ه كارگران با كارخانه قطع نش��ده و دردوره اداره موق��ت ادامه می یابد اما با توجه 
به اینكه قانون فقط ش��امل موارد خاص )كارخانه ها( می ش��د و حمایت از كارگران هم 
منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشكل اصلی یعنی تعیین تكلیف كارگران 

در صورت تغییر كارفرما كافی نبود. 
شاید یادآوری این نكته بی فایده نباشد كه در پاره ای ازكشورها )چنانكه در دنباله بحث 
ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید( با وجود س��كوت قانون، رویه قاضی مشكلی را حل 
كرده است اما در كشور ما بعید می كرد كه از این راه بتوان به نتیجه رسید و باید تكلیف 

موضوع به روشنی در قانون معلوم شود. 
در س��ال 1358 كه اندیش��ه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون كار در س��طح وزارت 
كار و ام��ور اجتماعی مطرح ش��د و به دنب��ال آن تنی چند از كارشناس��ان با تجربه و 
صاحب نظر آن وزارت در موسس��ه كار وتامین اجتماعی )وابسته به وزارت مزبور( برای 
تهیه پیش نویس قانون كار، گرد آمدندو به مطالعه كارشناسی پرداختند كوشش شد كه 
با توجه به هدف قوانین كار )حمایت از كارگران( و با در نظر گرفتن امكانات كش��ور و 
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی با عنایت به این امر كه حقوق كار حقوقی 
اس��ت در حال تحول، موارد س��كوت قانون كار س��ال 1337 تدارك و نارسایی های آن 
جبران ش��ود و در هر مورد راه حل مناس��بی ارائه ش��ود. در موضوع مورد بحث یعنی 
تعیین تكلی��ف كارگران در صورت تغییر كارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسس��ه یاد 
ش��ده راه حلی پیش بینی ش��ده كه با ان��دك تغییری به صورت م��اده 12 متن مصوب 
مجلس ش��ورای اس��المی درآمد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر مجلس 
تایید ش��د. از آنجا كه حكم مقرر در یكی از چهره ه��ای تحول حقوق كار در دهه های 
 اخیر محس��وب می شود نخست مبانی نظری این تحول را به اختصار مطالعه می كنیم

)گفتار اول(، آنگاه موضوع را از لحاظ رویه قضایی چند كش��ور بررسی می كنیم )گفتار 
دوم( تا بتوانیم از عملكرد كش��ورهای دیگر در مواردی مشابه آنچه در قانون جدیدكار 
كش��ورمان پیش بینی ش��ده آگاه و در صورت امكان از تجربه آنان در زمینه چگونگی 

اجرای قانون بهره مند شویم. 
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دانشکده کسب و کار
رابرت	کیوساکی				

	نوبت	چاپ:	هشتم					
	قیمت:	12000		

این	کتاب	حاصل	نگاه	نویس��نده	
به	بازاریابی	ش��بکه	ای	اس��ت.	از	
این	نویس��نده	کتاب	معروف	پدر	
پولدار	پدر	بی	پول	را	خوانده	ایم.

هنر موفقیت در ارائه محصول
جری	ویسمن

	نوبت	چاپ:	اول
	قیمت:	9500	

هن��ر	موفقی��ت	در	ارائه	محصول	
یعنی	فن	بیان	ک��ردن	موضوع	،	
ط��وری	که»آها..«	ک��ه	حاکی	از	

تایید	است	بشنوید.

تنه�ا راهنمای مداکره که به 
آن نیازمندید
پیتر	ب	استارک

	نوبت	چاپ:	دوم
	قیمت:	6900	

مهارت	شما	در	مذاکره	تعیین	کننده	
موفقیت	ش��ما	در	زندگی	است.این	
کتاب	اطالعاتی	غن��ی	را	در	قالبی	

جذاب	ارائه	می	دهد.

ثروتمندترین مرد بابل 
جورج	کالسون

	نوبت	چاپ:	بیستم		
	قیمت:	10000	

خواندن	این	کتاب	برای	همه	مدیران	
و	بویژه	افرادی	که	به	رفع	کمبودها	و	
مشکالت	مالی	می	اندیشند	پیشنهاد	

می	گردد.

رفت�ار مص�رف کننده ب�ه زبان 
آدمیزاد

لورا	ای	.	لیک
	نوبت	چاپ:	اول		
	قیمت:	19500	

این	کتاب	به	شما	در	شناخت	تاثیراتی	که	
ب��ر	روی	رفتار	خرید	مص��رف	کننده	موثرند	
کمک	م��ی	کند.همچنین	به	ش��ما	نش��ان	
می	دهد	که	چگونه	از	این	دانش	در	توس��عه	

استراتژی	بازاریابی	استفاده	کنید.

جادوی فکر بزرگ
دیوید	جی	شوارتز
	نوبت	چاپ:	دوم
	قیمت:	15500

ب��زرگ	روش	های	 ج��ادوی	فکر	
عمل��ی	ب��ه	ش��ما	می	ده��د،	نه	

وعده	های	تو	خالی

تش�خیص دروغ در کمتر از 
پنج دقیقه

دیوید	جی	لیبرمن
	نوبت	چاپ:	هفتم			

	قیمت:	9500	
چگون��ه	در	کمت��ر	از	پنج	دقیق	

بفهمیم	کسی	دروغ	می	گوید.

غیر ممکن، ممکن است
ژوزف	مورفی

	نوبت	چاپ:	شانزدهم			
	قیمت:	9000

چگونه	م��ی	توان	ق��درت	نهفته	
باطن	را	مورد	به��ره	برداری	قرار	
داد؟آیا	فکر	و	تعمق	هنر	است؟آیا	
غی��ر	ممکن	را	می	ت��وان	ممکن	

گردانید؟

دسیسه ثروتمندان
رابرت	کیوساکی

	نوبت	چاپ:	اول			
	قیمت:	25000

راه	پ��ول	درآوردن	را	ی��اد	بگیرید.	
مهم	نیس��ت	چقدر	پ��ول	در	می	
آوری��د	،	مهم	این	اس��ت	که	از	چه	

راهی	پول	در	می	آورید.

کمیته 300  
جان	کولمن

	نوبت	چاپ:	بیستم			
	قیمت:	15200	

گروه	توطئه	گران	جهانی	که	زیر	
ن��ام	کمیت��ه	300	فعالیت	دارند	
اف��زون	ب��ر	برخ��ورداری	قدرت	
کامل،	در	روند	تمامی	رویدادهای	

جهانی	تاثیر	قطعی	دارند.

نقاط ضعف شما
دکتر	وین	دایر

	نوبت	چاپ:	هفتم			
	قیمت:	15000		

ارائ��ه	 ضم��ن	 کت��اب	 ای��ن	 در	
مس��ائل	 از	 عین��ی	 نمونه	ه��ای	
رفت��اری	رایج��ی	ک��ه	در	جامعه	
موجود	اس��ت	به	شناسایی	نقاط	
ضعف	افراد	پرداخته	شده	است.

نم�ای کت�اب س�فارش تلفن�ی ارس�ال ی�ک روزه تلف�ن: 88553639   

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.

عارفان  ش�گفت  ذکره�ای 
کاظمی	خوانساری

	نوبت	چاپ:	بیستم			
	قیمت:	6500

کلید	گش��ایش	مشکالت	دنیوی	
و	سلوکی

قدرت مشیت الهی
دکتر	وین	دایر

	نوبت	چاپ:	یازدهم			
	قیمت:	12500	

اگ��ر	نم��ی	توانی��د	آرزوهایتان	را	
ج��ذب	زندگ��ی	خ��ود	کنی��د	به	
بررس��ی	این	موضوع	بپردازید	که	
چگونه	این	ویژگی	ها	را	به	زندگی	

خود	فرا	خوانده	اید.

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	ش��ادتر،	سالم	تر	

و	مقاوم	آشنا	شوید.
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قزوی�ن- خبرن�گار فرص�ت امروز- 
مجتب��ي منتظ��ري، مديرعام��ل س��ازمان 
مديريت پس��ماند شهرداري قزوين گفت: با 
توجه به بارش باران در ش��ب گذشته ستاد 
مقابله با بحران س��ازمان مديريت پس��ماند 
ش��هرداري قزوين از س��اعات اوليه ش��روع 
بارندگي با بس��يج نيروهاي خودنس��بت به 
بازگش��ايي معابر سطح ش��هر اقدام کرد.به 
گزارش خبرنگار ما؛ منتظري افزود: در برخي 
معابر شهر آبگرفتگي هاي جزيي داشتيم که 
با تالش نيروهاي اجرايي س��ازمان رفع شد، 

در حال حاضر نيز س��تاد مقابل��ه با بحران 
س��ازمان در آمادگي کامل براي مقابله با هر 
گون��ه حادثه غير مترقبه ناش��ي از بارندگي 
به س��ر مي برد.وي تصريح کرد: هم اکنون 
علي رغم بارش باران در ش��ب گذش��ته که 
پيش بيني مي ش��ود تا پاي��ان هفته جاري 
نيز ادامه داشته باشد، تردد در تمام محورها 
و خيابان هاي ش��هر برقرار است و کارکنان 
سازمان مديريت پسماند  شهرداري تا بهبود 
کامل ش��رايط جوي  در آم��اده باش کامل 
خواهند بود.منتظري با اش��اره به فعاليت 7 

اکيپ س��ازمان مديريت پس��ماند براي رفع 
آبگرفتگي معابر عنوان کرد:با توجه به بارش 
رحمت الهي در هفته جاري، س��تاد مقابله 
با بحران سازمان مديريت پسماند شهرداري 
قزوي��ن از س��اعات اوليه ش��روع بارندگي با 
اس��تفاده از 2دستگاه لودر،15دستگاه پمپ 
آب، 2 دس��تگاه آتيس��ر، 15 دستگاه خاور 
و ب��کار گي��ري 350 نفر نيروي انس��اني و 
کيس��ه شن مورد نياز نس��بت به بازگشايي 
تمام��ي معابر اصلي ،کوچه ها و خيابان هاي 
س��طح ش��هر اق��دام کرد.منتظ��ري درباره 

سطح انتظارات ش��هروندان در زمان بارش، 
خاطرنش��ان کرد: صبر و حوصله شهروندان 
در ارائه خدمات يک ضرورت است زيرا ارائه 
خدمات همزمان در تمامي نقاط شهر مقدور 
نيست که در اين راستا الزم است شهروندان 
ما را ياري دهند.وي اضافه کرد: بخش قابل 
توجهي از آبگرفتگي ها در زمان بارش ناشي 
از زباله ها و نخاله هايي اس��ت که شهروندان 
و کسبه داخل نهرها و جوي هاي آب تخليه 
مي کنن��د و به م��رور زمان باعث انس��داد 

مجاري عبور آب مي شود. 

بوش�هر- خبرن�گار فرص�ت امروز- 
جلسه  هم انديشي کميته هاي فني بازرگاني 
و ام��ور مناقصات ب��ا حضور مدي��ر عامل و 

رؤس��اي بازرگاني س��تاد و پااليش��گاه هاي 
مجتم��ع گاز پ��ارس جنوب��ي، ب��ه ميزباني 
پااليش��گاه اول برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومي ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبي، 
اين جلس��ه هم انديشي با هدف استفاده  هر 
چه بيشتر از نظرات واحدهاي امور بازرگاني 
و مناقصات مس��تقر در پااليش��گاه ها، ايجاد 

وحدت رويه در برگزاري مناقصات و تنظيم 
قانون مناقصات ب��ه نحو مطلوب  و بحث در 
م��واردي از قبيل پيش��نهادات مالي خريد 
کاال، مشخصات فني کاال، موضوعات ارزيابي 
کيفي و ارزيابي مالي بر گزار گرديد. مهندس 
حسني مدير عامل مجتمع با حضور در اين 
نشس��ت ضمن تبري��ک به مناس��بت عيد 

س��عيد فطر و توافق هس��ته اي خاطر نشان 
کرد : بس��ياري از مشکالت عمده در مسير 
پيش��رفت و رس��يدن به قله هاي مرتفع در 
صنع��ت نف��ت و گاز و زمين��ه  بازرگان��ي با 
توافقات هسته اي رفع خواهد شد. مهندس 
حسني در بخش ديگري از سخنان خود به 
تامين به موقع کاال اشاره و ابراز کرد: تامين 

به موقع و با کيفيت کاال در س��ازمان، مثل 
جريان خون در رگهاي انس��ان مي باش��د و 
ادامه کار و پيشرفت در سازمان را منوط به 
تامي��ن و تهيه به موقع کاال دانس��ت. وي با 
مهم دانستن ثبت آگهي درمناقصات تصريح 
کرد: يکي از موارد مه��م در مناقصات ثبت 
آگه��ي در روزنامه ها مي باش��د و براي اين 
امر دقت زيادي صورت گيرد، الزم است فرم 
ثبت آگهي در پااليشگاه ها يکسان باشد و از 
کارهاي سليقه اي در اين امر جلوگيري شود. 

رشت- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش مديريت 
روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، 
در تعطيالت عيد س��عيد فطر، افزون بر۸0 هزار گردشگر 
در محدوده فاز تجارت و گردش��گري اين منطقه حضور 
يافتند.بنابراين گزارش اين ميزان اس��تقبال چمش��گير 
مس��افران در حالي اتفاق افتاد ک��ه در روزهاي 2۶ لغايت 

2۸ تيرماه بارش ش��ديد باران در منطقه را ش��اهد بوديم 
ک��ه داليل اين حض��ور را باي��د در امکانات، تس��هيالت 
و خدم��ات رفاهي، گردش��گري ايجاد ش��ده و برگزاري 
جش��نواره تابستانه از س��وي اين س��ازمان، ارزيابي کرد.

امکاناتي همچون مجتمع هاري تجاري، طرح س��احلي با 
تجهيزات و خدمات کامل و متنوع رفاهي- گردش��گري، 

در حوزه هاي مختلف ورزش��هاي ساحلي- آبي، آالچيق 
بهمراه تس��هيالتي مانند ارائه معافيتهاي ناشي از مصوبه 
کاالي همراه مس��افر و ساير خدماتي که امکان گذراندن 
 لحظات��ي خوش را براي مس��افرين و خان��واده ها فراهم 
مي نمايد، بخشي از ظرفيتهايي است که از سوي سازمان 
منطقه آزاد انزلي براي رفاه گردش��گران ايجاد شده است.

از سوي ديگر شروع به کار جشنواره تابستانه منطقه آزاد 
انزلي که مش��تمل بر برنامه هاي فرهنگي- هنري است، 
برجاذب��ه هاي اين منطقه براي گردش��گران افزود.اجراي 
کنسرت موسيقي سنتي، جشن »جنگ آوا« و آئين هاي 
س��نتي، نمايش هاي بومي، ورزش هاي محلي، موسيقي 
سنتي زنده، مس��ابقات مفهومي و اهدای جوايز از بخش 
هاي مختلف جشنواره تابس��تانه منطقه آزاد انزلي است 
ک��ه تحت عنوان "ترنم دريا" تا عيد قربان در محدوده فاز 

تجارت و گردشگري اين منطقه برگزار مي شود.

منتظري، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري قزوین خبر داد

اقدام به موقع سازمان پسماند شهرداري قزوين در رفع آب گرفتگي معابر شهر

با حضور مدیر عامل 

برگزاري جلسه هم انديشي كميته هاي فني بازرگاني و امور مناقصات مجتمع گاز پارس جنوبي 

گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز- به 
گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی-
کاربردی اس��تان گلستان، به مناسبت هفته 
عفاف و حجاب و در راس��تاي تبيين فرهنگ 
حجاب و پوش��ش زن مسلمان، از 20 تير ماه 
به مدت يک هفته نمايشگاه " سيمای عفاف 

در آين��ه حجاب " به منظ��ور معرفي، ترويج 
و اش��اعه فرهنگ، اعتقاد ديني و اس��المي و 
آنچه که زيور و زينت يک زن مسلمان است، 
در دانش��گاه جامع علمی-کاربردی اس��تان 

گلس��تان برپا گرديد. هدف اصلي از برگزاري 
اين نمايش��گاه ايجاد آگاهي در دانش��جويان 
و تبيين موض��وع "حجاب مصونيت اس��ت 
نه محدوديت" می باش��د. در اين نمايش��گاه 

پوس��ترهای متعددي است که  به بيان انواع 
حجاب، آثار رعايت ک��ردن حجاب و عفاف، 
 آث��ار رعايت نکردن حج��اب و عفاف، عوامل

 بی توجهی بانوان به پوش��ش اس��المی، بد 

حجابی و س��خنان ائم��ه و ب��زرگان در اين 
خصوص می  پردازد؛ اين نمايش��گاه به همت 
امور فرهنگي و اجتماعی دانشگاه برپا گرديده 
اس��ت. ش��ايان ذکر اس��ت به همين منظور 
بروشوری با عنوان" حريم عفاف"  چاپ و در 

بين کارکنان و دانشجويان توزيع شد.

برگزاري نمايشگاه »سيمای عفاف در آينه حجاب«در دانشگاه جامع علمی-كاربردی استان گلستان 

همزمان با آغاز جشنواره تابستانه

استقبال چشمگير بيش از ۸۰ هزار گردشگر در ايام تعطيالت عيد فطر از فاز تجارت و گردشگري منطقه آزاد انزلي

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با ماه مبارک رمضان معاونين شرکت آب و فاضالب شهری استان 
زنجان با هدف ترويج فرهنگ صرفه جويی در مصرف آب در مساجد استان حضور يافتند .به گزارش دفتر روابط 
عمومی ش��رکت، مهندس رستمخانی مدير امور آبفای شهرس��تان زنجان و مهندس نادرخانی معاون بهره برداری 
ش��رکت در 5 مس��جد ش��هر زنجان واقع در مناطق پر جمعيت حضور يافتند و در خصوص وضعيت بحران آب 
در کش��ور و دراس��تان زنجان س��خنرانی کردند .ش��کوری افزود : معاونين ، مديران و کارشناس��ان اين شرکت با 
هدف آش��نايی مردم با روند اس��تحصال و انتقال آب ش��رب در مس��اجد و محافل عمومی ش��رکت می کنند ودر 
مورد مش��کالت تهيه و توزيع آب شرب بهداشتی و سالم به مش��ترکان توضيحاتی ارائه و خواستار تغيير فرهنگ 
 مص��رف مردم ش��دند .وی در ادامه گفت : گذراز بحران آب مش��ارکت همگانی را م��ی طلبد و انجام اين امر مهم 

با صرفه جويی ومصرف درست و بهينه مردم و مسئولين محقق خواهد شد .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- يکي از شاخصهاي اساسي توسعه پايدار، ميزان مشارکت فعال زنان در 
عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اس��ت . صنعت آب و برق بعنوان يک صنعت زير بنايي نقش��ي حساس 
در چرخه اقتصادي و اجتماعي کش��ور دارد. نقش زنان در ش��کل گيری و رفتار کودکان در مصرف انرژی بس��يار 
مهم اس��ت و بانوان به ويژه بانوان ش��اغل درصنعت آب و برق الگوی بسيار خوبی در صرفه جويی و مصرف بهينه 

انرژی هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، دوره های آموزشی " مديريت برنامه ريزی در توازن 
مسئوليت های سازمانی و خانوادگی"  و " سالمت اجتماعی در ميان زنان شاغل " با حضور دکتر ملکی ويژه بانوان 
ش��اغل در اين ش��رکت برگزارگرديد.شايان ذکر است اين کارگاه آموزش��ی که با هدف ارتقای سطح مهارت های 

زندگی در بين زنان شاغل در صنعت آب و برق برگزار شد با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز-  آيين امضاي قرارداد پروژه پژوهش��ي »تدوين دانش فني، طراحي مفهومي 
و پايه پيش��رفته واحد نيمه صنعتي توليد س��وخت مايع از گاز طبيعي )GTL (« ميان ش��رکت ملي مناطق نفت 
خيز جنوب و پژوهش��گاه صنعت نفت، روز س��ه شنبه23 تير برگزار مي ش��ود. اين مراسم با حضور مديران ارشد 
وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت ايران در س��الن کنفرانس آموزش و توس��عه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
در اهواز برگزار خواهد ش��د. در قالب اين قرارداد پژوهش��گاه صنعت نفت نسبت به تهيه بسته طراحي مفهومي و 
طراحي بنيادي پيش��رفته واحد نيمه صنعتي تبديل گاز طبيعي به س��وخت مايع با ظرفيت 1000 بش��که در روز 

اقدام خواهد کرد.

حضور معاونين شركت آب و فاضالب شهری استان زنجان در مساجد

برگزاری دوره های آموزشی ويژه بانوان شاغل در شركت آب منطقه ای هرمزگان

قرارداد پژوهشی توليد سوخت مايع از گاز طبيعی )GTL( در مناطق نفت خيز جنوب امضا مي شود

اه�واز- خبرنگار فرصت امروز- کميته مش��ترک رس��يدگی به تخلفات مربوط به برداش��ت غيرمجاز آب 
از چاه ها و حفر چاه جديد درون ش��بکه، بين ش��رکت بهره برداری مارون و امور آب منطقه ش��رق شهرس��تان 
بهبهان تش��کيل ش��د.رئيس اداره حقوقی و قراردادهای شرکت بهره برداری از سد، نيروگاه و شبکه های آبياری 
مارون گفت: در اين کميته مش��ترک ضمن بررس��ی تخلفات صورت گرفته صرف نظر از تقسيم وظايف اداری و 
تشکيالتی، مشخص شد تعدادی از کشاورزان شبکه با حفر چاه جديد با برداشت از دو منبع آب شبکه و چاهها 
مبادرت به کش��ت غيرمجاز کرده و بی نظمی در ش��بکه را منجر می شوند."علی حيدری نسب" افزود: در اولين 
نشس��ت اين کميته مقرر ش��د در صورت مش��اهده هرگونه تخلف در زمينه برداشت آب، مراتب از طريق مراجع 
قضايی و طرح شکايت کيفری، چاه های حفرشده غيرمجاز مسدود و چاه هايی که از دو منبع استفاده می شود، 

پلمب گردد.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار خرم آباد با اش��اره به اين که تقويت و تکميل مبلمان شهری خرم 
آباد برای دستيابی به توسعه شهری الزامی است، گفت : توجه ويژه به اين امر از برنامه های مديريت شهری است.

يحيی عيدی بيرانوند يکی از مهمترين ويژگی های شهرهای پويا توجه ويژه به مبلمان شهری و مساله زيباسازی 
دانس��ت.وی اظهار داش��ت: امروز شهروندان نيازمند زيبايی های بصری برای زندگی و حيات در شهر هستند و توجه 
به مبلمان شهری و زيباسازی فضای شهری از الزامات و ضروريات است .عيدی بيرانوند خاطرنشان ساخت: عمليات 
زيباسازی فرآيندی است که به توسعه کيفی فضاهای شهر و ارتقای کيفيت زندگی شهری می پردازد.شهردار خرم آباد 
عنوان کرد: شهری زيباست که بر اساس شرايط محيطی و نيازهای انسانی به صورت منطقی و متناسب شکل گرفته 
باشد و به کيفيت زندگی روح و روان انسان احترام بگذارد. وی در پايان گفت: اين يک واقعيت است که وقتی شهری 

زيبا باشد.بخش خصوصی  با رغبت بيشتری به مشارکت و سرمايه گذاری در آن اقدام می کند.

ای�ام- خبرنگار فرصت ام�روز- پروژه های ميدان ابوذرغفاری و اصالح هندس��ی کمربندی ش��مالی 
رو به اتمام می باش��ند .به گزارش روابط عمومی ش��هرداری و ش��ورای اس��المی ش��هر ايالم  در حالی  که 
 کمتر از يک ماه از مراس��م کلنگ زنی اين پروژه ها گذش��ته اس��ت ، ميدان ابوذر غفاری با پيشرفت بالغ بر 
۸0 درصد و پروژه اصالح هندس��ی کمربند ش��مالی نيز با پيشرفت ۶5 درصدی زودتر از زمان مقرر به اتمام 
خواهند رس��يد. قباديان ش��هردار ايالم زمان اتمام اين پروژه ها را قبل از 15 مرداد 94 اعالم و خاطر نشان 
کرد که ش��هرداری در انجام پروژه های عمرانی س��رعت را در عين حفظ کيفيت س��اخت سرلوحه کار خود 

قرارداده اس��ت.

تشکيل كميته مشترک رسيدگی به تخلفات برداشت غيرمجاز آب در بهبهان

شهردار خرم آباد: مبلمان زيبای شهری در جذب سرمايه گذار تاثير دارد

اتمام پروژه های احداث ميدان ابوذر غفاری و اصالح هندسی كمربند شمالی قبل از 15 مردادماه
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دندان ه��ا نقش مهمی در زیبایی چهره ما خصوصا 
درحی��ن صحبت کردن و خندیدن دارند. دندان های 
س��فید و درخش��ان م��ا را زیب��ا و لبخندم��ان را 
دوست داشتنی می کند، اما دندان زرد و نازیبا خالف 
آن عم��ل می کند. با این حال، اگر دندان س��فیدی 
ندارید، ناراحت نباش��ید. راه های فراوانی برای سفید 
و درخش��ان کردن این مرواریدهای کاشته شده در 
دهان شما هس��ت. در این نوشتار راهکارهایی برای 

سفیدشدن دندان ها به شما ارائه می کنیم. 
توت فرنگ�ی بخوری�د: اس��یدمالیک موجود در 
توت فرنگی به سفید ش��دن دندان ها کمک می کند. 
یک توت فرنگی درش��ت یا دو توت فرنگی کوچک را 
ل��ه کنید و با یک قاش��ق چایخوری جوش ش��یرین 
مخل��وط کنید. ای��ن خمیر را مانن��د خمیردندان با 
اس��تفاده از یک مس��واک روی دندان هایتان بزنید. 
بهتر است از مسواک کودکان استفاده کنید تا خمیر 

راحت تر البه الی دندان هایتان وارد شود. 
این کار را به مدت پنج تا هفت دقیقه انجام دهید. 
پس از اتمام کار نخ دندان بکشید تا باقی مانده خمیر 

از البه الی دندان ها پاک شود. 
کرفس و سیب: سیب و کرفس دارای سلولزهای 
رش��ته ای اند ک��ه مانند یک مس��واک طبیعی کمک 
می کن��د. به همین دلیل اگر آنه��ا را به خوبی بجوید 

به س��فید ش��دن دندان های خود کم��ک کرده اید. 
آنها رنگدانه های ناش��ی از خ��وردن خوراکی ها روی 
دندان های شما را پاک می کنند و به شما دندان هایی 

سفید همچون مروارید می بخشند. 
پوس�ت موز: قسمت داخلی پوست موز سرشار از 

پتاس��یم، منیزیم، منگنز و س��ایر مواد معدنی است. 
موز را پوس��ت بکنید و قسمت داخلی اش را به روی 
دندان هایتان بمالید. مواد مفید موجود در آن جذب 
مینای دندان هایتان می ش��ود و به س��فید شدن آن 
کمک می کند. پس از مسواک زدن، پوست یک موز 

رس��یده را بکنی��د و آن را به م��دت دو دقیقه روی 
دندان های تان قرار دهید. 

پوست پرتقال و برگ بو: شاید باورتان نشود هر 
بار که پرتقال پوس��ت می کنید و پوستش را به دور 
می اندازی��د، در واقع خود را از چه ماده ارزش��مندی 
محروم ساخته اید. معموال اس��تفاده از برگ بو برای 
س��فید کردن دندان ها هم به ذهن کسی نمی رسد. 
ام��ا واقعیت آن اس��ت که هر دوی اینه��ا می توانند 
نق��ش مؤثری در س��فیدی و درخش��انی دندان های 
ش��ما داشته باش��ند. آنها را خشک کنید و به صورت 
جداگانه یا پ��ودر ترکیب��ی روی دندان هایتان  قرار 

دهید. 
سرکه سیب: س��رکه سیب قدرت لکه بری خمیر 
دندان را افزایش می دهد. برای رقیق کردن س��رکه 
س��یب، سه قسمت آب را با یک قسمت سرکه سیب 
مخل��وط کنی��د و آن را با خمیر دن��دان طبیعی تان 
ترکیب نمایید. اس��تفاده از چنی��ن خمیردندانی به 
س��فید ش��دن دندان هایتان کمک ش��ایان توجهی 

خواهد کرد. 
روغن نارگی�ل: 20 دقیقه غرغ��ره کردن روغن 
نارگی��ل در دهان به س��فید ش��دن دندان ها کمک 
می کن��د و همچنین حاوی فواید دیگ��ری از جمله 

سم زدایی بدن و رفع سردرد می شود. 

ترجمه: مریم سادات کاظمی 
 آی��ا ت��ا به حال فک��ر کرده ای��د که چ��ه مواد غذایی 

می توانند برای سالمت کبد مفید باشند؟ . . . 
 م��ا معموالً ع��ادت داریم ب��ا توجه به می��ل و ذائقه 
غ��ذا بخوری��م و چندان توجه��ی به فوای��د خوراکی ها 
نداریم. درواقع، به ندرت ممکن اس��ت مضرات بعضی از 
خوراکی ها، نوشیدنی ها و غذاها را بشناسیم. آیا می دانید 
غذاهای آماده که امروز جایگاه ویژه ای در برنامه غذایی 
ما پیدا کرده، سرشار از آردهای سفید تصفیه شده است 
که بدن نمی تواند به راحتی آنها را هضم کند. عادت های 
غذایی نادرس��ت در طوالنی مدت مشکالت جدی برای 
س��المتی ایجاد می کنن��د.  »کبد« یک��ی از مهم ترین 
اندام های بدن اس��ت که تحت تأثیر همین عادت ها قرار 
دارد. ازهمین رو بهترین خوراکی هایی که می تواند تأثیر 

محافظتی برای کبد داشته باشد، معرفی می کنیم: 

 لیمو
لیمو یکی از بهترین میوه ها برای کبد است، زیرا منبع 
طبیعی ویتامین C اس��ت که این ماده عالی می تواند به 
کب��د برای رهایی از مواد س��می ب��دن کمک کند. این 

خاصیت همچنین عامل بهبود روند هضم غذاست. 
آب لیمو ماده ای بی نظیر برای تقویت آنزیم های کبد و 

تنظیم هیدرات کربن موجود در خون است. 

 زردچوبه
ب��رای افزودن زردچوبه به همه غذاها تردید نداش��ته 
باش��ید. حتی اگر مایلید، می توانید دمنوش آن را همراه 
با کمی عسل میل کنید. این ادویه برای هضم چربی ها 
عالی اس��ت و ترش��ح صفرا را تحریک می کند. افزون بر 
این، برای کمک به س��م زدایی کیسه صفرا نیز که مانند 

کبد اندامی مهم است، مؤثر خواهد بود. 

 گردو
یکی از تأثیرات گردو بر س��المتی، مقدار باالی امگا 3 و 
گلوتاسیون موجود در آن است. این دو ترکیب ضروری برای 
بدن، به کبد برای سم زدایی و پاکسازی بدن کمک می کند. 

 گریپ فروت
اگر ع��ادت داری��د که ه��ر روز صبح یک لی��وان آب 
گریپ فروت بنوش��ید، می توانید مطمئن باشید که بدن 
پاکسازی می شود و به تقویت کبد کمک می کند. درواقع، 
این میوه مقدار باالیی ویتامین C و آنتی اکسیدان دارد. 

 آووکادو
مص��رف روزانه نص��ف آووکادو عادت غذایی بس��یار 
س��المی است و برای کبد بس��یار مفید خواهد بود. این 
تأثی��ر به خاطر مقدار گلوتاس��یون موجود در این میوه 
اس��ت که یکی از بهترین آنتی اکس��یدان ها محس��وب 
می ش��ود. این ماده به کبد کمک می کند تا از شر همه 

مواد مضری که به آنها نیاز ندارد، راحت شود. 

 سبزی های چلیپایی
کل��م بروکل��ی، کلم بروکس��ل و گل کلم ج��زو گروه 
سبزی های چلیپایی هستند. این سبزی ها منبع غنی از 

ویتامین ها، پروتئین ها و ترکیبات ارگانیکی هستند که 
هضم را تس��ریع و کبد را تقویت می کند. این سبزی ها 
برای حفظ سالمتی بسیار مفید و بی نظیر هستند. پس 
بی تردید مصرف آنها را دو بار در هفته در برنامه غذایی 

بگنجانید. 

 سیر
خوردن یک حبه س��یر تازه همراه ب��ا یک لیوان آب 
در صبح راهکاری س��اده اس��ت که به شما برای حفظ 
س��المتی کمک می کند. س��یر به کبد کمک می کند تا 
آنزیم هایی را برای دفع ترکیبات س��می و مواد سنگین 
فعال کند. افزون بر این، آلیس��ین و سلنیوم موجود در 
س��یر به عملکرد مطلوب کبد برای پاکس��ازی و سنتز 

آنزیم ها کمک می کند. 

 چای سبز
چای س��بز سرش��ار از آنتی اکس��یدان هایی است که 

می تواند به کبد کمک کن��د تا اصلی ترین وظایف خود 
را به خوبی انجام دهد. اگر روزانه چای س��بز می نوشید 
می توانی��د مطمئن باش��ید که نیاز بدن ب��ه کاتچین را 
تأمین کرده اید که این ماده بسیار سالم به سالمت کبد 

کمک می کند. 

 روغن های گیاهی سالم و مفید
امروزه انواع مختلف روغن ه��ا در بازار وجود دارد که 
بعضی از آنها می توانند به س��المت کب��د کمک کنند. 
روغن های ارگانیک در نخستین فشار سرد مانند روغن 
زیتون، روغن ش��اهدانه و روغن های گرفته شده از انواع 

دانه ها، بهترین روغن ها هستند. 
توصیه می ش��ود انواع این روغن ها مصرف شود، زیرا 
چربی های بسیار سالمی را به کبد می رسانند تا به کبد 
برای دفع مواد سمی بدن کمک کنند و مانع تجمع زیاد 

این مواد شوند. 
البته نباید در مصرف این روغن ها نیز زیاده روی کرد. 
افزودن به س��االد ی��ا غذا باید با احتیاط باش��د. توصیه 
می شود هنگام مصرف یک قاشق روغن زیتون، دو قطره 
آب لیموترش تازه نیز افزوده ش��ود. این توصیه پزشکی 
برای مراقبت از س��المت کبد اس��ت که باید هفت روز 

متوالی در هر ماه انجام شود. 

 سیب
هیچ میان وعده ای بهتر و س��الم تر از س��یب نیست تا 
هنگام گرس��نگی جزئی میل ش��ود. برای بهره مندی از 
تمام خواص این میوه بی نظیر بهتر است با پوست میل 
شود زیرا پوست سیب دارای مقدار زیادی پکتین است 
که ماده ای ضروری برای سالمتی محسوب می شود. این 
ماده همچنین برای کبد نیز بس��یار عالی اس��ت زیرا به 
دفع و تصفیه مواد س��می کم��ک می کند. همچنین به 
هضم کمک می کند و از قلب نیز محافظت خواهد کرد. 
ب��ا توجه به فوایدی که در م��ورد این خوراکی ها ذکر 
شد، توصیه می شود آنها را در برنامه غذایی بگنجانید تا 
به حفظ کیفیت مطلوب زندگی و س��المت کبد کمک 

شود. 

خوراکی های بی نظیر برای محافظت از کبد
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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
�5هزار�تومان

44634785� شمیم�عدالت�کیمیا�
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�

حقوقی

مشاوره�حقوقی�
)خانواده(

09126111706� عدالت�و�انصاف�
77515199�� اندیشه�صلح�
26204714� آفتاب�عدالت�امین�
88492600 خانه�جهانی�وکال�
88752000 خانه�حقوق�آریا�
66961519 سفیر�عدل�و�عدالت�
88562596 �موسسه�پیشرو�
22878251 تدبیر�وصال�
88813177� الهه�عدالت�گستر�مهر�
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
66028601�� صبا��
�66745395 دور�اندیشان�
�66729171 عدل�فردوسی�
88287796 رضا�خوشیالن�
87132 یاسا�
88479139 اعتماد�
88873420 بهین�
09126111706 عدالت�و�انصاف�
66923046 هامون�
88986277 نوین�اندیشه�
88174279� دادپویان�عدالت�
66596238 دادآفرین�برتر��
8991790� دادگران�حامی�
22259326�� ثریای�عدالت�
44429172 ملک�پور�

مشاوره�حقوقی�
)گوناگون(

88935070�� مشاوران�امین�پایتخت�
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

88935070�� مشاوران�امین�پایتخت�
88888635������ ثبت�هدف�
88971587������ ثبت�فاطمی�
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�
886�28�776� ثبت�شتاب�
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

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
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----- 9.600.000 4.800.000 2.400.000 1.200.000 300.000 داخلی

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

)قیمت�به�ریال�می�باشد(
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22012422 آرمین�
88800620 اریان�
88610240 البرز�
22224189 آلوس�
89301000 سرمایه�

صرافی

55321217 سالن�پوشش�
22874962 مدرن�سقف�
88522845 نواندیشان�سورنا�

22936780 فروشگاه�آالچیق�

مبلمان�ویالیی
و�آالچیق

اجرای�پوشش�خرپا-
سقف�سوله

88893105 پویا�رستاک�
55322271 بللکا�
44269440 تزئینات�روشن�
44351370 نماسازان�پارسه�

تزیینات�داخلی
با�پوشش�سلولزی

آوای عدالت
مشاوره حضوری رایگان، حقوقی 

کیفری، ملک، چک و خانواده
44273430

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

لپ�تاپ�و�تعمیرات
و��لوازم�جانبی

دیجیتال

88499300 نرم�افزار�شقایق�
88454565 نرم�افزارحسابیار�

نرم�افزار

22884091 پانی�تک�

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�
66805245 آزاده�
88803924 کاربر�هنرمعاصر�
88911690 خانه�عمران�
84360 بادکنک�فانتزی�
88844603 دیدار�
66954889 تاش�رنگ�
66407626 سیب�نقره�ای�
88362510 میرتک�
66942591 ماتریس�
88677487 ونک�
66942591 میرتک�

تبلیغات

چاپ�و�تبلیغات

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

مشاور�تبلیغاتی

مالی

88928981 رئوف�اندیش��امین�
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�

حسابداری-�حسابرسی

88674704 موسسه�آریا�روش�
88647844 آریا�بصیر�اندیشه�
09123333788 صدرا�حساب�
88305391 بهمند�
88901496 دل�آرام�
82134000 دایا�رایان�
88543882 سپند�تدبیر�نیکان�
88630200� سنجه�حساب�
22902485 شاخص�اندیشان�
88935036 شاخص�روش�
88109072 ارقام�حساب�خبره�
44961108� پارسیان�حساب�
22654134 حسابگران�پویا�
09123333788 صدرا�حساب�
88933832 پاکداد�
88528194 آتیه�نگر�

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�
66755175 گلوبال�تجارت�
66913526 سروا�

بازرگانی

اخذ�کارت�بازرگانی

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

88923040 حامی�صنعت�لجور�
88348545� شرکت�مشاوران�کاوش�
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

فـقـط
�5هزار�تومان

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی�ماشین�آالت�و
تاسیسات�کارخانجات
�0912��10��11��982
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