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زنبیل

در هر یک از اتاقهای منزل یا
محل کار مکانهای امن را تعیین
کنید .این مکان میتواند زیر
یک میز محکم ،یا کنار دیوار
داخلی به دور از پنجره باشد.

چگونه با حداقل هزینه نیازهای اساسی بدنتان را تأمین کنید؟

منوی به روز شده «غذاهای بدلی»

طالی آبشده نخرید

تسنیم| مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر امکان تقلب
در طالی آبشده گفت طالی آبشــده به هیچ وجه مورد
تاییدسازمانملیاستانداردایراننیست.محمودرضاطاهری
با اعالم این خبر گفت« :با توجه به افزایش ناگهانی نرخ طال و
استقبال گسترده مردم برای سرمایهگذاری در این صنعت،
بشــده در بین عوام مرسومشده و از
خرید و فروش طالی آ 
آنجا که تنها مصنوعات طالی دارای کد شناسایی از سوی
ایــن ادارهکل معتبر و قانونی اســت ،ضرر و زیان ناشــی از
معامالت طالی آبشده متوجه خود خریدار است و از لحاظ
قانونیامکانپیگیریوجبرانزیانآنوجودندارد».طاهری
با بیان اینکه عیار طالهای آبشده واقعی نیست ،ادامه داد:
«بر اساس بررســیهای به عملآمده ،معموال عیار طالی
آبشده که در آزمایشگاههایی غیر از آزمایشگاههای همکار
استاندارد عیارسنجی میشوند ،دارای مغایرت بوده و مردم
عادی تنها حین فروش آن و با آزمون مجدد توسط خریدار،
متوجه این تقلب و ضرر میشــوند .درج کد استاندارد روی
مصنوعاتطالاجباریاستوازشهروندانمیخواهیمحتما
مصنوعاتدارایکدشناساییاستانداردخریداریکنند».

مردم
شهرستانها به
جای فرش
موکت میخرند

خانوادههایایرانیوبهویژهمردمشهرستانهاموکتراجایگزینفرشکردهاند.محمدهادیکمالیان،
رئیساتحادیهفروشندگانفرشماشینیوموکتبااعالماینموضوعبهایلناگفت«:متاسفانهصنفمادر
سال گذشته وضع خوبی نداشت که اصلیترین عامل آن کاهش قدرت خرید مردم و ریزش فروش بود».
اوهمچنینگفت«:هایپرفروشانباتبلیغاتگستردهکهمابابرخیازآنهامخالفهستیم70،درصدبازار
را گرفتهاند و خردهفروشان سطح شهری را دچار مشکل کردهاند ،درحالیکه اگر مردم از محله خودشان
خریدراانجامدهند،خیلیارزانتروبهصرفهترخواهدبود».

پریسا اسالمزاده -شــهروند| حاشیهسازی قیمت
گوشت ،برنج و ماهی احتماال بسیاری از خانوادههای ایرانی را
نگران وضع رژیم غذاییشان کرده است .بانک مرکزی گزارش
داده است که قیمت گوشــت در یکسال گذشته بین  90تا
100درصد ،قیمت برنج بین  20تا 35درصد و قیمت ماهی
هم حدود 30درصد رشــد داشته اســت .با این وجود هنوز
هم میتوانید با 10تا25درصد قیمت اقالم گفته شــده ،نیاز
بدنتان را با مواد غذایی جایگزین تأمین کنید .در این گزارش
به شــما میگوییم چطور با هزینه کمتر میتوانید نیازهای
اساسیبدنتانراتأمینکنید.
هزینهپروتیینقارچ25درصدقیمتگوشت
قارچ را در رژیم غذاییتان جدی بگیرید و حداقل بخشــی
از پروتیین مورد نیاز بدنتان را به جای گوشت از قارچ تامین
کنید.
هر فرد باید در روز  30تا  35گرم گوشت قرمز مصرف کند.
کارشناسان تغذیه میگویند مصرف روزانه  100تا  120گرم
قارچمیتواندپروتیینگوشترابرایتانجایگزینکند.
به عبارت دیگر مصرف هفتگی گوشت برای یک فرد باید
حدود  250گرم باشــد .درحال حاضر یک کیلوگرم گوشت
قرمزبین 95تا120هزارتومانقیمتدارد.بهصورتمیانگین
هرکیلوگرم گوشت قرمز را107هزار تومان در نظر میگیریم،
به این ترتیب قیمت  250گرم گوشت چیزی حدود 27هزار
تومان میشود .این یعنی اگر شــما بخواهید نیاز بدنتان را
به گوشــت قرمز تامین کنید ،باید هفتــهای 27هزار تومان
گوشت قرمز بخرید .هرکیلوگرم قارچ درحال حاضر 10هزار
تومان قیمت دارد ،هزینه  100تا  120گرم آن چیزی حدود
 1000تا 1200تومان میشود ،برای مصرف یک هفته هزینه
مصرف قارچ مورد نیاز بدنتان حدود7هزار تومان میشود .به
این ترتیب با جایگزینی قارچ به جای گوشت میتوانید هزینه
تامینپروتیینبدنتانرابهحدودیکچهارمبرسانید.
هزینهپروتیینحبوباتیکهفتمگوشت
یکی دیگر از مواد غذایی که حتی نسبت به قارچ هم از میزان
پروتیین و مواد مغذی برخوردار است و میتوان آن را جانشین
گوشت کرد ،حبوبات و غالت است .طبق گفته متخصصان
تغذیهترکیبپروتیینغالتوحبوباتباپروتیینحیوانیبرابر

استان
است و اگر مخلوطی از حبوبات و
حاوی پروتییــن ،زینک و آهن
حمایت ازرونق تولید و اشتغال پایدار
غالت در برنامه غذایی گنجانده
اگر شما برای تامین پروتیین هفتگی است ،بلکه همچنین میتواند
هزار
3
کمک بانک پارسیان در ایجاد
بــه خوبــی گرســنگی آنها را
شــود ،میتوانــد جایگزیــن
برای
تومان
هزار
2
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حدود
باید
تان
ن
بد
و 248فرصت شغلی در روستاهای
کنترل کند .حتما میدانید که
پروتییــن گوشــتها شــود.
بهعنــوان مثال هــر  100گرم خریدگوشتهزینهکنید،برایتامین
استان قزوین
گوشت قرمز سرشار از پروتیین
عدس معادل یک تکه استیک همان میزان پروتیین توسط حبوبات و است و این ترکیب مغذی باعث
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ازحمایت بانک
پارســیان و بنیاد برکت در رونق اشــتغال و پرداخت تسهیالت
پختهشده پروتیین دارد .درواقع غالت تنها الزم است بین  3تا 4هزار تومان سیری طوالنیمدت میشود.
اشتغالزایی روستایی بر اســاس انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان
 100گرم حبوبات پختهشــده هزینهکنید.درواقعهزینهپروتیینتانبا اگر به دنبال یک مــاده غذایی
این نهاد هــا خبر داد و گفت :اســتان قزویــن همچنین ازمحل
دیگر هستید که به خوبی جای
اعتبارات خارج از تســهیالت روســتایی و از طریــق بانکهای
میتواندجایگزینمناسبیبرای حبوبات حدود یکهفتم گوشت است
گوشــت را پر کند ،اما گوشت
یک استیک  100گرمی باشد.
پارسیان و سینا به نحو مناسبی بهره مند شده است.
از سویی دیگر نیز مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری
نباشــد ،میتوانید به تخممرغ
با توجه به قیمــت این روزهای
قزوین با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه معاونت توســعه روستایی و
اعتمــاد کنید .هــر  100گرم
حبوبات که هرکیلوگرم آن بین
مناطق محروم کشــور با بنیاد برکت و بانک پارســیان گفت 61 :
تخممرغ  13گــرم پروتیین دارد ،عالوه بر این شــیوه پخت
 10تا 12هزار تومان است ،هر  100گرم آن  1000یا 1200
طرح به ارزش  329میلیارد و  750میلیون ریال در استان معرفی
آن بسیار سادهتر از گوشــت قرمز است .بهتر است بدانید که
تومان میشود .اگر شما برای تامین پروتیین هفتگی بدنتان
شد که از محل اعتبارات این تفاهم نامه ،تا کنون  6طرح به میزان
 29میلیارد و  700میلیون ریال با اشــتغالزایی  53فرصت شغلی
پروتیین موجود در دو عدد تخممــرغ یعنی  100گرم از این
باید حدود 27هزار تومان برای خرید گوشــت هزینه کنید،
محقق شده است.اکرم نجفی ،در گفت وگو با ایرنا ،سهم اعتبارات
ماده غذایی با تکه  100گرمی استیک برابر است ،بنابراین اگر
برای تامین همان میزان پروتیین توسط حبوبات و غالت تنها
استان از تســهیالت اشتغال پایدار روســتایی را یک هزار و 870
میخواهید نیاز هفتگیتان به گوشــت را با تخممرغ تامین
الزم اســت بین  3تا 4هزار تومان هزینه کنید .درواقع هزینه
میلیارد ریال اعالم کــرد و افزود :اعتبارات تخصیص یافته تاکنون
کنید،بایددرهفتهحدود 4تخممرغمصرفکنید.
پروتیینتانباحبوباتحدودیکهفتمگوشتاست.
 937میلیارد ریال و میزان پرداخت شــده نیز تاکنون یک هزار و
 830میلیارد ریال بوده اســت.به گفته وی ،با پرداخت این میزان
در حال حاضر هر عدد تخممرغ  600تومان قیمت دارد و به
 4عددتخممرغبهجای 250گرمگوشت
تسهیالت ارایه شده سه هزار و  248فرصت شغلی در روستاهای
این ترتیب قیمت 4عدد تخممرغ 2400تومان تمام میشود.
گوشــتخوارها به خوبی میدانند که گوشت قرمز نهتنها
استان ایجاد شده است.
این یعنی شــما میتوانید تنها با  8تا 9درصد هزینه گوشت
قرمز،پروتیینبدنتانرابهخوبیباتخممرغتامینکنید.
باسویاهزینهپروتیینتان11درصدگوشتاست
نوبت اول
ســویا یکی از مواد خوراکی است که همیشه آن را با عنوان
جایگزین گوشت معرفی میکنند .آن کاالیی که شما در بازار
بهعنوان سویا میبینید ،لوبیایی است که در صنعت روغن آن
شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال  98و مجوز شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد
گرفته و پروتیین آن استخراج شده و با روشهای خاصی به آن
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
شکلدادهاند.
سویا مادهای خوراکی است که پس از طبخ ،چیزی حدود
موضوع تجدید مناقصه
مبلغ سپرده به ریال
برآورد اولیه به ریال
ردیف
 ۵۰تا۶۰درصد از پروتیین آن باقی خواهد ماند .کارشناسان
120/000/000
2/400/000/000
جدول گذاری و روکش آسفالت خیابان مفتح کوچه مهستان 2-4-6
1
تغذیه میگویند گوشت قرمز و سویا تقریبا به صورت یکسان

آگـهی مـناقصه عـمـومـی

3

جدول گذاری و روکش آسفالت میدان صنعت به سمت قوچ حصار

5/000/000/000

250/000/000

4

جدول گذاری و آسفالت شهرک آزادگان

8/400/000/000

420/000/000

5

جدول گذاری زیرسازی و آسفالت خیابانهای آیت اله اشرفی اصفهانی-مدنی-
دستغیب-صدوقی و مصطفی خمینی

9/000/000/000

450/000/000

6

جدول گذاری پیاده روسازی و آسفالت خیابان شهید تک زارع

5/000/000/000

250/000/000

جدول گذاری پیاده روسازی و آسفالت خیابان امام خمینی
حدفاصل خیابان طالقانی تا میدان صنعت

5/000/000/000

250/000/000

8

جدول گذاری زیرسازی و آسفالت بلوار خلیج فارس

13/600/000/000

680/000/000

10

جدول گذاری زیرسازی و آسفالت محله علی آباد و خیابان قوچ حصار

8/000/000/000

400/000/000

7

شرایط شرکت در مناقصه:

 )1ضمانتنامه بانکی معادل مبالغ فوق که قابل تمدید باشد و یا واریز سپرده به حساب سیبا به شماره 0104746757008

نزد بانک ملی شعبه شهرداری نظرآباد

 )2سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد
قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 )3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 )4در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود.
 )5سایر اطالعات و جرئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 )6شروع فروش اسناد از تاریخ  98/03/02لغایت ساعت  19:00تاریخ  98/03/06می باشد و تحویل پاکات مناقصه

حداکثر تا ساعت  14:00تاریخ  98/03/18در سامانه  www.setadiran.irو تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  14:30تاریخ

 98/03/19می باشد.

خرید اسناد فقط از سامانه  www.setadiran.irامکان پذیر می باشد.

 )7هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )8متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02645368536با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

داریـوش یـگانه مـظهر  -شـهـردارنـظرآبـاد

عددخبر

2

جدول گذاری زیرسازی و آسفالت بلوار میالد تا فدک و خیابان تهران

10/000/000/000

500/000/000

پروتییندارند.
یک کیلوگرم ســویا در بازار درحال حاضر حدود 12هزار
تومانقیمتدارد.باجایگزینیسویابهجایگوشتمیتوانید
تنها به3هزار تومان در هفته یا چیزی معادل11درصد قیمت
گوشت،نیازبدنتانرابهپروتیینمرتفعکنید.
ماهیمنویغذاییتانراجایگزیننکنید
اگرنمیتوانیدماهیبخریدیابامصرفآبزیانمشکلدارید،
بنا به گفته متخصصان تغذیه گردو میتواند همتراز با ماهی
به بدنتان امگا 3برساند .متخصصان تغذیه توصیه میکنند
هفتهای 200گرمماهیدررژیمغذاییافرادگنجاندهشود.
در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم ماهی در بازار بین  18تا
52هزارتوماناست.مارقم20هزارتومانرابراییککیلوگرم
ماهی درنظر میگیریم .با این حساب شما بایدهفتهای حدود
4هزار تومان برای خرید آبزیان مورد نیاز بدنتان هزینه کنید.
درحال حاضر قیمت یک کیلوگرم گردو حدود  50تا 55هزار
تومان است ،بنابراین گردو گزینه بهصرفهای برای جایگزینی
ماهی در رژیم غذاییتان نیست ،اما اگر ماهی دوست ندارید،
بحثچیزدیگریاست.
قیمت هر قوطی کنسرو تنماهی  200گرمی در بازار هم
درحالحاضربین 8تا14هزارتوماناست،بنابراینجایگزینی
ماهی با کنسرو آن هم بهصرفه نیست و بهتر است ماهی رژیم
غذاییتانراجایگزیننکنید.
غذاهاینانیبیشتربخورید
یکیدیگرازموادغذاییکهافزایشقیمتزیادیدرماههای
اخیرداشته«،برنج»است.برنجدرحالیکهچندانمادهمغزی
ندارد و حتی متخصصان تغذیه بارها درباره استفاده از آن به
دلیل چاقی و نداشتن خاصیت تغذیهای هشدار داده و از مردم
خواستهاند مصرف آن را کاهش دهند ،اما این کاال همچنان از
محبوبیتزیادیبینخانوادههایایرانیبرخورداراست.
برنج در ماههای اخیر رشــد قیمت چشمگیری داشته و از
کیلویی  ۱۲تا ۱۴هزار تومان در بهمنماه ســال گذشته به
کیلویی 18تابیشاز۲۴هزارتوماندربازاررسیدهاست.
هر فرد روزانــه باید حدود  80گرم برنــج (وزن برنج خام)
مصرفکند،بهعبارتدیگرمصرفهفتگیبرنجبراییکفرد
 560گرم میشود .اگر قیمت برنج ایرانی را میانگین 20هزار
تومان و قیمت برنج خارجی را بــه صورت میانگین 12هزار
تومان در نظر بگیریم ،هر فرد در هفتــه حداقل  6تا 10هزار
تومانبایدبرایخریدبرنجهزینهکند.
ماکارونــی و نان بهعنــوان جایگزینهــای برنج معرفی
میشوند.درحال حاضر قیمتهربسته ماکارونی 500گرمی
به 5هزار و  500تومان رســیده اســت ،بنابراین جایگزینی
ماکارونی و برنج از نظر اقتصادی چندان تفاوتی ندارد ،اما شما
به جای آن میتوانید غذاهای نانی را به جای برنج جایگزین
کنید .درحال حاضر هر قرص نان لواش  130گرم و هر قرص
نان بربری  370گرم وزن دارد و قیمت نان در ایران تنها بین
 1000تا 1500تومان است.

میانگیندرآمدخانوارهایعشایر
شاپور عالیی مقدم ،قائممقام سازمان امور عشایر ایران گفت« :عشایر با جمعیت
کم اثرگذاری بسیار زیادیدر جامعه دارند .بهگونهای که هر یک نفر از جامعه عشایر
گوشت قرمز  ۱۶نفر را تأمین میکند ».او بهایسنا توضیح داد«:میانگین درآمدی هر
خانوار عشایر درحال حاضر حدود یکمیلیون و۱۰۰هزارتومان است که درصدد هستیم تا
پایاندورهششمدرآمدآنهارابه۳میلیونتومانافزایشدهیم».

مراجعانکاریابیهاصاحبشغلشدند
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میلیون تومان
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تنها حدود 16درصد مراجعهکنندگان به کاریابیها صاحب شغل شدند .محمد
درصد
اکبرنیا ،مدیرکل هدایتنیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
گفت« :درسالگذشته۳۶۰هزار جویندهکار بهکاریابیها مراجعهکردندکه از این تعداد
۵۸هزارنفرمشغولبهکارشدهاند».اوهمچنینتوضیحداد«:بیشاز ۸۵۰دفترکاریابیو۵۰
دفترکاریابیالکترونیکینیزبامجوزهایصادرشده،اکنوندرکشورمشغولفعالیتهستند».اکبرنیاهمچنین
دربارهشیوهنظارتبرکاریابیهانیزگفت« :نظارتبرکاریابیهایالکترونیکیبرعهدهحوزههایاستانیماستو
هر اداره کلی که مجوز را صادر کرده نظارت را نیز همان اداره کلانجام میدهد».

دپوشدهازگمرکترخیصشد
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ن امســال حدود  ۳۵۰خــودروی وارداتی
آمارها از این حکایــت دارد که در فروردی 
ت. حدود دو سالی اســت که نزدیک به ۱۳هزار
دپو شده از گمرک ترخیصشده اســ 
خودروی
خودروی وارداتــی در بنادر ،مناطــق آزاد و ویژهاقتصادی و اماکن گمرکی دپو شــده و
ترخیص آن ماجرای خاص خودش را داشــته است .تخلف در ثبتسفارشهای غیرقانونی
حدود  ۶۴۰۰دستگاه از این خودروها و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش وهمچنین تغییراتی
در سیاستهای ارزی ،ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد .در این میان آمار مربوطبه واردات خودرو و قطعات آن در
فروردین امسال نشان از این دارد که حدود۳۰میلیون دالر مجموعارزش دالری خودرو و قطعات آن است که وارد شده.

