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موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث 
شکست می شود. 

آب و هوا

گزیده ای ازقیمت های 
زاد خودرو در بازار آ

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 بیسترو

طعمي متفاوت با کاهوي ايتالیايي

LX 31,100,000سمند
SE 27,300,000سمند

ELX 35,600,000سورن
ELX7 36,400,000سورن

نیاز 
مدیران امروز
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سیمای عشاير سمنان اس��تان سمنان از دیر باز اس��تقرارگاه اقوام مختلف 
با منش��أهای گوناگ��ون )از جمله پارت��ی، میكامی و 

پارسی( بوده است. 
گروهی از اقوام استان س��منان از گذشته های دور 
و قبل از اس��ام در این سرزمین س��اكن بودند و در 
حقیق��ت از بومیان این س��رزمین هس��تند كه اقوام 
سنگس��ری ها، پروری ها و افتری ه��ا نمونه ای از آن ها 
هس��تند، طایفه پازوك��ی در دوره صف��وی از حوالی 
ارومیه به این منطقه كوچانده ش��دند. گروه هایی كه 
پ��س از دوران كریم خان زند ب��ه این منطقه آمده اند: 
ای��ن گروه پس از آن كه تهران رفته رفته مركز ایران 
شد، به اطراف پایتخت آورده و به عنوان گروگان نگه 

داشته شدند.
به علت ناهمگونی قوم��ی و به ویژه تفاوت لهجه ها 
و تفاوت های اجتماعی، این گروه ها نتوانس��ته اند گرد 
ه��م آیند و با هم اتحادیه های بزرگ ایلی را تش��كیل 
دهند؛ از این رو ایل های پراكنده ای را تشكیل دادند. 
ایل ها و طوایف الیكایی، اصانلو، هداوند، عرب درازی، 
كتی و ... از جمله این گروه ها هستند. در حال حاضر 
مهم ترین گروه های عش��ایری در اس��تان س��منان به 

تفكیك شهرستان عبارتند از:
الف- شهرس��تان سمنان: ایل سنگس��ری، طوایف 

افتری، پروری، اعرابی و باصری
ب- شهرس��تان گرمس��ار: الیكایی، اصانلو، هداوند، 

عرب سرهنگی و عرب درازی
ج - شهرستان شاهرود: عش��ایر خوار توران، عشایر 
طرود، عش��ایر پل ابریشم )كرد، عرب، بلوچ، كرمانی( 

گرابلی و گونیلی
د- شهرستان دامغان: عشایر چهارده، كاته و بادله 

در شمال دامغان و عشایر رسم در جنوب دامغان.
ه���-  شهرس��تان مه��دی ش��هر: ایل سنگس��ری 
مهم ترین گ��روه كوچن��ده دامنه های جنوب��ی البرز 
می باش��د. این ایل با س��ه هزار نفر جمعیت، چهل و 

ششمین ایل كشور از نظر جمعیت است.
قلمرو جغرافیایی عشایر

مرز جنوبی، مراتع قشاقی عشایر استان سمنان به 
نس��بت فقیر یا بسیار فقیر اس��ت و در واقع با شرایط 
كوی��ر و بیابان های اطراف آن انطب��اق دارد. به دلیل 
محدودی��ت منبع آب آش��امیدنی و فقدان پوش��ش 
گیاهی در حاش��یه كویر به جز در زمینه ش��ترداری، 
امكان بهره برداری از آن مناطق وجود ندارد. به همین 
دلیل حدود جنوبی فعالیت عش��ایر منطبق با لبه های 

شط كویر مركزی است.
در مرز ش��رقی، بیش��تر عش��ایر درون كوچ استان 
اس��تقرار دارند. این عش��ایر عبارتند از: عش��ایر خوار 
و ت��وران، چوداری و پل ابریش��م. عش��ایر برون كوچ 
سنگس��ری در محدوده ش��رقی از مرز استان گذشته 
وارد استان خراسان می شوند تا از مراتع قشاقی واقع 
در غرب شهرستان های كاشمر و بجنورد بهره برداری 

نمایند.
م��رز غربی قلمرو جغرافیایی عش��ایر منطبق با مرز 
سیاسی استان سمنان با استان تهران )بخش ایوانكی 

شهرستان گرمسار( است. گر چه تعداد كمی از عشایر 
سنگسری با دام های خود در دوره قشاقی از این مرز 

گذشته و دام ها را به مراتع شهرستان ساوه می برند.
در مرز ش��مالی عش��ایر اس��تان نیز سنگسری ها، 
الیكایی ه��ا، عرب ه��ا و ... و باالخ��ره دام داران محلی 
س��اكن هس��تند كه همگی بر اساس س��وابق عرفی 
و مجوزه��ای دریافت��ی از س��ازمان های ذیرب��ط، از 
ارتفاعات ش��مال ش��رق تهران، اراضی مرتعی شمال 
ش��همیرزاد، فیروزك��وه، دماوند، ش��مال گرمس��ار و 
حوزه س��د الر بهره ب��رداری می كنند. آن ه��ا در این 
مناطق دارای سامان های خاصی هستند. مرز شمالی 
قلمرو جغرافیایی؛ بخش هایی از اس��تان های تهران و 
مازن��دران به ویژه فیروزكوه، دماوند و پلور را ش��امل 

می شود.
تولید انواع فرآورده های لبنی، فنون دامداری سنتی، 
صنایع دس��تی، گویش، آداب و رس��وم، پوشاك و انواع 
غذاه��ای س��نتی از مهم ترین جاذبه های گردش��گری 

عش��ایر مذكور می باش��د. عشایر اس��تان تامین كننده 
قس��مت مهمی از گوش��ت و لبنیات كش��ور به ش��مار 

می روند.

ایل سنگسری
س��ابقه تاریخی ایل سنگس��ری به زمان هخامنشیان 
می رس��د. در تاریخ های قبل از اس��ام از سنگس��ر به 
وفور نام برده ش��ده اس��ت. احتماالً نام سنگسر از قوم 
سكایان )سیستان امروزی( گرفته شده است. در تاریخ 
پس از اس��ام نامی از سنگس��ر برده نشده كه شاید به 
دلی��ل دوری محل قرارگیری سنگس��ر ك��ه در منطقه 
كوهستانی واقع شده اس��ت از شاهراه اصلی ری مشهد 

باشد. 
در زمان ه��ای نه چن��دان دور و در زم��ان س��لطنت 
نادرش��اه افشار س��ربازان فوج سنگسری در جنگ های 
ن��ادر ب��ا محم��ود افغ��ان در مهماندوس��ت دامغ��ان 

رشادت های بسیاری از خود نشان دادند.
از جمله مش��اهیر این منطق��ه در دوران قاجاریه نیز 
می توان به اس��ماعیل خان و ذوالفقار خان سنگس��ری 
اشاره نمود كه از جمله سرداران و رجال زمان فتحعلی 

شاه قاجار بوده اند.
سنگس��ری ها از فرزندان خالص دسته های آریایی ها 
هستند و در گویش خود قدیم ترین و كهن ترین كلمات 
و اصطاحات زبان فارسی را به كار می برند. اكثر مردم 

ایل سنگسری مسلمان و شیعه هستند.
ایل سنگس��ری از 46 طایفه نیمه كوچنده تش��كیل 
شده است كه از آن جمله می توان به طوایف زیر اشاره 

نمود:
احقاقی، س��یفعلیان، كیپ��ور، حام��دی، پاكزادیان، 

سیدعلیان، صباغیان، یزدانی، نورانی و ...

طایفه پروری
  در منطقه پرور س��كونت داشته اند. محلیان به پرور، 
پلور )Palvar( می گویند. منش��اء ن��ژادی این طایفه 
مازندرانی اس��ت. طایفه پروری از شش تیره به نام های 
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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.
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رئیس، ملكی، محمودی��ان، احمدیان، درویش و درزی 
تشكیل شده اس��ت. پروری ها به لهجه  مازندرانی تكلم 

می كنند و مسلمان و شیعه مذهب هستند.

طایفه افتری
در روستای افتر یا هفدر ساكن هستند. این روستا در 
35 كیلومتری ش��مال غرب سمنان در جاده سمنان – 
فیروزكوه واقع ش��ده است. منشاء طایفه افتری را خزر 

دانسته اند كه به گویش گیلكی تكلم می كنند. 
تیره های افتری عبارتند از: اس��امی )حمیدی(، ولی، 

زیاری، محمودی.

طایفه باصری
از عشایر فارس هستند كه به منطقه سمنان كوچانده 
شده اند. آن ها در روستای دوزهیر ساكن هستند. اغلب 
طایفه باصری كه در دهه 30 از جمله یاغیان و راهزنان 
س��منان بودند پس از قلع و قمع توسط ژندارمری وقت 
به س��ایر نقاط مهاجرت كرده اند و تعدادی در دوزهیر 

باقی مانده اند.

طایفه اسیری
اف��راد این طایفه به علت سركش��ی توس��ط ذوالفقار 
خان سنگسری از روس��تای جهان آباد سبزوار ابتدا به 
طالب آباد مهدی شهر انتقال داده شدند. به علت مشكل 
در كنترل آنان، این طایفه به جهان آباد سرخه منتقل 

شدند.
ایل الیکایی

ای��ل الیكای��ی، از الی��كا در اطراف چال��وس بوده و 
دارای پن��ج منش��اء اصل��ی مازندرانی )گیل��ك(، ترك 
)قشقایی فارس(، بختیاری، كاشانی، عرب میش مست 
)ورامین( می باش��د. الیكایی ها به لهجه ای كه مخلوطی 
 از زب��ان فارس��ی و لهج��ه مازندران��ی اس��ت صحبت 

می كنند.

ایل اصانلو
ای��ن ایل به دس��تور آغ��ا محمدخان قاج��ار نزدیك 
ب��ه 1200 نف��ر از طایف��ه اصانلوی خمس��ه زنجان به 
گرمس��ار كوچانده ش��دند. در زمان قاجاریه این ایل با 
دولت همكاری مس��تقیم داشتند. از س��ران و روسای 
ای��ل اصانلو در عهد قاجار می توان به س��یف اهلل خان و 
 آقا رضا خان، جلیل خان و پس��رش س��اری خان اشاره 

نمود. 
در زمان س��لطنت رض��ا خان تش��كیات ایل اصانلو 
از بین رفته و از قدرت روس��ای آن كاس��ته ش��د. ایل 
اصانل��و ب��ه دوازده تیره تقس��یم می ش��ود عبارتند از: 
قباخل��و، میرآخورل��و، ترامش��لو، كنش��لو، چوزوكل��و، 
و  آیدنل��و  یوردخانل��و،   چاپش��لو، جورابل��و، خالقل��و، 

ایمان خانلو.
اصانلوها بیش��تر در جنوب گرمس��ار ساكن شده اند. 
اف��راد ای��ل اصانلو به زب��ان تركی صحب��ت می كنند و 

مسلمان و شیعه مذهب هستند.

ایل پازوکی
ای��ل پازوكی در حدود چهار صد س��ال قبل در زمان 

صفوی��ه از ارومیه تبعید و به ای��ن منطقه آمدند. مردم 
ای��ل پازوكی را از فارس دانس��ته اند. زب��ان اصلی آن ها 
تركی آذربایجانی است كه به مرور فراموش شده و هم 

اكنون به فارسی تكلم می كنند.

طایفه چوداری )چوبداری(
این طایفه از هفت – هش��ت نس��ل پی��ش از نواحی 
ش��رق ایران به نقاط مجاور س��بزوار كوچانده ش��دند. 
رضاآباد در ش��مال غربی خارتوران از اس��كان عش��ایر 
چوداری به وجود آمده است. چوداری ها گله دار هستند 

و از ده تیره تشكیل شده اند.
زبان عش��ایر چوداری فارس��ی و نوعی لهجه كویری 
ش��بیه زبان مردم سبزوار اس��ت. چوداری ها مسلمان و 

شیعه مذهب هستند.

ایل کتی
مهم ترین ش��اخه ایل عرب هستند. افراد این ایل در 
ابتدا به شغل گله داری و دامداری مشغول بودند اما در 

حال حاضر اكثرا به كشاورزی اشتغال دارند.

ایل هداوند
اصالت��اً از ل��ران خرم آب��اد هس��تند كه توس��ط آغا 
محمدخان به ایوانكی كوچانده ش��ده اند. این ایل از سه 
طایفه بزرگ خانی، سیری و میرزایی تشكیل شده است.

طایفه بوربور
ای��ن طایف��ه دارای منش��اء كرد می باش��د و از س��ر 

پل ذهاب كرمانشاه به این منطقه كوچانده شده اند. در 
حال حاضر در روستای چندآب ساكن هستند.

ایل گرایلی
در كالپوش شاهرود س��اكن هستند. پس از نادرشاه 
آب��ادی كرن��گ را اح��داث كردند. مهم تری��ن طوایف 
گرایلی س��اكن كالپ��وش عبارت بودن��د از: مقصودلی، 
رمضانلو، اش��كی. زب��ان اغلب س��اكنین كنونی ناحیه 
كالپوش تركی و در بخش های شمالی مازندرانی و دین 

آن ها اسام، مذهب شیعه اثنی عشری است.

طایفه عرب سرهنگی
این طایفه از شهرس��تان فردوس خراسان به ایوانكی 

كوچانده شده اند.

طایفه مستقل عشایر خارتوران
از تیره اعراب عامری هس��تند.  اینان به طایفه عرب 
و عجم معروف بودند كه بازماندگان اینان در خارتوران 

به گله داری اشتغال دارند.

ایل عرب
در كویر ش��رق تهران از گرمس��ار و سمنان تا حدود 

كاشان و نطنز و اردكان ساكن هستند.

ایل نفر
افراد این ایل از شیراز به گرمسار مهاجرت نموده اند.
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این هتل فقط 5 دقیقه از س��احل پتانگ فاصله دارد و مركز خرید جانگس��یلون 10 دقیقه از آویس��تا  و 
فرودگاه بین المللی پوكت 45 دقیقه از هتل فاصله دارد.رس��توران،پذیرش ش��بانه روزی،بالكن،اتاق های 
پاك و بدون س��یگار،تهویه،كتابخانه،مركز بدنسازی،بیلیارد،دارت،3استخر روباز،سونا،مركز سامت و آبگرم 

امكانات بیسیم رایگان از امكانات این هتل است.
رویال کلیف

هتل در تفریحگاه Royal Cliff واقع ش��ده و یك محیط دور از هیاهو ،مجلل ،مش��رف به تنگه و كاما 
مس��تقل است. ش��ما مي توانید از انواع تفریحات مانند زمین تنیس ،اجاره دوچرخه ،خدمات سونا ،آبگرم 
وماساژ ،بیلیارد واستخر كودكان استفاده كنید ولذت ببرید. سالن زیبایي مستقر در هتل نیازهاي آرایشي 
شما را برآورده مي سازد. هتل داراي صرافي و خود پرداز مي باشد. پنج رستوران هتل برنده از طرف مجله 
Spectator نیویورك گردیدند. رس��توران ها انواع غذا از اس��تیك ،ایتالیایي،اروپایي تا تایلندي و چیني را 

سرو مي كنند. مجموع رستوران هاي هتل 10 عدد مي باشد.
مس��افرین می توانند از تورهای 7 ش��ب آژانس گردشگران استفاده كنند.پرواز قشم ایر به مقصد بانكوك 

است. مسافران بعد از 7ساعت پرواز وارد فرودگاه شده و به صورت رایگان تا هتل ترانسفر می شوند.
خدمات آژانس

 7ش��ب اقامت در هتل با صبحانه + بلیت رفت و برگش��ت با پرواز ایرباس قشم ایر+ترانسفر فرودگاهی و 
راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی و ویزای توریستی + یك سیم كارت رایگان برای هر اتاق.

برای دریافت اطاعات بیشتر با شماره 88531430 تماس گرفته یا به سایت زیر مراجعه كنید.
www.ist24.ir

آويستا هايد وی
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 Walkmanآنك��ه از  پی��ش  دور  س��ال های  در 
)واكمن( وارد بازار ش��ود، هدفون ها وس��ایلی بزرگ و 
ناكارآم��د بودند به گونه ای كه حمل یا اس��تفاده از آنها 
در محیط ه��ای خ��ارج از خانه اندك��ی عجیب به نظر 
می رس��ید و با قرار دادن یك هدفون روی سر شباهت 

زیادی به آدم فضایی ها پیدا می كردید. 
دهه 80 می��ادی یكی از محصوالت تاریخ س��از به 
نام واكمن وارد بازار ش��د كه همه چی��ز را تغییر داده 
و گ��وش دادن به موس��یقی را فراگیرت��ر و راحت تر از 
گذش��ته ك��رد؛ اكنون دیگ��ر نامی از واكمن ش��نیده 
نمی شود و كاربرد چش��مگیری هم ندارد، زیرا با ورود 
MP3 Player و MP4 Playerه��ا ب��ه بازار دیگر 
كاربران عاقه ای به استفاده از یك واكمن عظیم الجثه 
ندارند! در جهان امروز كمپانی های تولید كننده هدفون 
تاش زیادی برای بزرگ نمایی در نمایش قابلیت های 
محصوالت خود می كنند و به راحتی می توانند كاربران 
را فریب دهند زیرا بهترین راه برای ارزیابی یك هدفون، 
آزمایش كردن آن اس��ت نه تماش��ای نقد و بررسی یا 
اغراق های دیگران درباره كاالیی كه خودشان خریداری 
كرده اند. به عنوان مثال برای خرید یك گوشی موبایل 
یا یك تبلت می توان پردازنده، نمایشگر، باتری و دقت 
دوربین آن را با مطالعه یك نقد و بررسی ساده ارزیابی 
ك��رد و نیازی ب��ه لمس یا تجربه كار ب��ا آن به صورت 
فیزیكی نیس��ت حال آنكه ب��رای ارزیابی یك هدفون 

صرفا باید توسط كاربر امتحان شود و تقریبا هیچ 
راه دقی��ق دیگری ب��رای ارزیابی كیفیت 

صدای آن وجود ندارد. 
نكته دیگر اینك��ه چه برندی 

بهتری��ن هدف��ون را تولی��د 
می كن��د؟ احتماال نظر همه 
كاربران به یك برند اش��اره 
 Beats ه��م  آن  و  دارد 
 Beats كمپان��ی  اس��ت! 
س��ال  از    Electronics
  Dr.Dre توس��ط   2006

ش��روع  مع��روف  خوانن��ده 
ب��ه كار ك��رد و پ��س از آن با 

تبلیغاتی وس��یع ذه��ن كاربران 
را در سراس��ر جه��ان به گون��ه ای 

مس��خ كرد كه محصوالت برند های 

رقی��ب نمونه هایی تقلبی یا آماتور به نظر برس��ند اما 
آیا واقعا این گونه اس��ت؟ به عنوان مث��ال برند آلمانی 
Sennheiser ی��ك كمپانی خصوص��ی تولید كننده 
محصوالت صوتی از جمله هدفون، میكروفون، اسپیكر 
و غیره اس��ت كه در س��ال 1945 میادی حدودا 70 
س��ال پیش تاسیس شده اس��ت )پیش از آنكه حتی 
Dr.Dre  متولد شود( و از آن تاریخ تا كنون به صورت 
كاما حرف��ه ای به تولید محص��والت صوتی پرداخته 
اس��ت؛ حال با توجه به قدمت 70 ساله این كمپانی یا 
 Audio و AKG قدمت 67 و 53 ساله كمپانی های
Technica به نظر می رس��د ب��رای احترام به تجربه 
آنها هم كه ش��ده باید محصوالتشان را حداقل یك بار 

امتحان كرد. 
هنگام��ی كه برای خرید یك هدفون اقدام می كنید 
ب��ا مش��خصاتی از جمل��ه  Frequency )فركانس 
پاسخگویی(، Impedance )امپدانس( و غیره مواجه 

می شوید اما آیا معنی آنها را هم می دانید؟ 
Frequency  یا فرکانس پاسخگویی

وقتی مش��غول چك كردن مشخصات یك هدفون 
هستید در بخش فركانس پاسخگویی حتما با اعدادی 
همچون 25hz ،60hz یا 15hz  مواجه می شوید كه 
هركدام مش��خصه ای از بازه قدرت تولید صدا در یك 
هدفون اس��ت. همان طور كه می دانید واحد س��نجش 
یا اندازه گیری صدا Hertz )هرتز( اس��ت كه فركانس 
ی��ا هرتز پایین تر مربوط ب��ه Bass )باس( و 
فركانس های باال نیز طبعا مرتبط با 
صداه��ای Treble )صداهای 
زی��ر( هس��تند. به عن��وان 
ك��ه  هنگام��ی  مث��ال 
یك  ص��دای  محدوده 
از 15 هرت��ز  هدف��ون 
شروع می ش��ود، باس 
قوی ت��ری نس��بت به 
یك هدفون با محدوده 
هرت��ز   25 از  آغ��ازی 
ارائ��ه می دهد و به همین 
ترتی��ب مح��دوده نهای��ی 
فركانس های باالتر مانند 50 
كیلوهرتز یا 30 كیلوهرتز نیز به 
همین ترتیب در تولید صداهای 

زیر عمل می كنند. البته یك نكته در این قسمت وجود 
دارد، اینكه گوش یك انسان عادی در بیشترین حالت 
قادر به تشخیص فركانس��ی معادل با 20 كیلوهرتز یا 
20000 هرتز اس��ت كه البته گوش انس��ان با شنیدن 
چنین فركانسی ممكن است دچار مشكاتی از جمله 
ناشنوایی شدید یا حتی كر شدن شود پس به اعدادی 
همچ��ون 50 كیلوهرتز یا 65 كیلوهرتز توجهی نكنید 
زیرا صرف��ا یك هیاهوی تبلیغاتی ب��وده و ارزش فنی 

ندارد! 
Impedance  یا امپدانس

همان طوركه می دانید هدفون ها با برق كار می كنند و 
به همین دلیل در صورتی كه هدفون های قوی نداشته 
باشید، به مرور زمان فرسوده و خراب می شوند؛ با توجه 
به این موضوع، جریان الكتریس��یته ویبره یا لرزش��ی 
خفیف در هدفون ها ایجاد می كند كه در گوش شما با 
صدایی مانند خش خش شنیده می شود و قطعا صدایی 
ج��ذاب و دلپذیر نخواهد بود ام��ا برای از بین بردن این 
صدا چه باید كرد؟ ب��رای نابود كردن چنین صداهایی 
به امپدان��س پناه می آوریم. واحد س��نجش امپدانس، 
Ohm)اه��م( اس��ت ك��ه طبعا هرچ��ه باالتر باش��د، 
خش خش كمتر اس��ت. اگر بخواهیم س��اده تر توصیف 
كنیم، هدفونی كه امپدانس باالتری دارد طبعا صداهای 
مزاحمی از جمله موارد ذكر شده را كمتر تولید می كند 

كه رقم اس��تاندارد یا فراگیر ب��رای امپدانس نیز 
32 اهم اس��ت كه اكثر هدفون ها از این 

میزان امپدانس بهره مند می شوند.
یـا    Sensitivity  

حساسیت
می��زان حساس��یت یا 

db( فش��ار صدا توسط
اندازه گیری  دس��ی بل( 
می شود كه توضیح آن 
اس��ت؛  پیچیده  اندكی 
پس اجازه دهید س��اده 
بیان كنیم. كمترین صدا 
یا اصطاحا آهسته ترین 

است  صدا صفر دس��ی بل 
و بیش��ترین صدای��ی كه 

می تواند تقریبا گوش ش��ما 
را كاما كر كند، 85 دس��ی بل 

اس��ت! این میزان صدا پرده گ��وش را پاره نمی كند یا 
اصطاحا به یك باره كر نمی ش��وید اما ب��ه مرور زمان 
و طی مدتی نه چندان طوالنی قطعا آس��یب جدی به 
شنوایی تان وارد خواهد كرد اما گوش دادن به موسیقی 
با صدای آرام معنی ندارد، نه؟! طبیعی اس��ت كه اكثر 
كاربران عاقه دارند موس��یقی مورد عاقه ش��ان را به 
بلندتری��ن حالت ممكن گوش بدهند اما چه میزانی از 
صدا به گوش آسیب نخواهد رساند؟ اگر به صورت تجربی 
توضیح دهیم، وقتی كه هدفون روی گوش تان قرار دارد 
و اف��راد خان��واده برای صدا زدن ت��ان باید به بلندترین 
حالت ممكن فریاد بزنند، بدانید كه صدای پخش شده 
در هدفون بسیار بلند است و به هیچ وجه چنین حجمی 
پیشنهاد نمی شود. گوش دادن به موسیقی با صدای بلند 
خوب اس��ت اما حفظ قوه شنیداری تا سن 80 سالگی 

بسیار لذت بخش تر است!
  Driver یا درایور

شاید بزرگ ترین و شاخص ترین تفاوت میان هدفون ها 
ان��دازه و ق��درت Drivers ی��ا درایورهای آن هاس��ت؛ 
هدفون های  On-Ear )روی گوش��ی( فضای بس��یار 
زیادی برای قرار گرفتن درایور در گوش��ی ها به كمپانی 
In- تولیدكننده می دهند كه این مورد یكی از نقص های

Ear )ایرفون ها( اس��ت زیرا ایرفون ها بسیار كوچك تر از 
آن هستند كه بتوان یك درایور بزرگ یا چندین درایور 
متنوع در آنها قرار داد. هدفون های قوی و بزرگ معموال 
از چهار درایور برای پوش��ش انواع صداهای 
با فركانس باال و پایین بهره می برند، 
حال آنك��ه ایرفون ها اغلب از دو 
درایور اس��تفاده می كنند كه 
طبع��ا ص��دای ضعیف تری 
تولید خواهند ك��رد. البته 
یك نكته دیگ��ر نیز وجود 
هدفون ه��ای  ك��ه  دارد 
روی گوش��ی می��زان قابل 
توجه��ی از ص��دای تولید 
و  داده  ه��در  را  ش��ده 
به صورت  را  آن  نمی توانن��د 
متمرك��ز وارد گ��وش كنند. 
حال آنك��ه ایرفون ها دقیقا در 
مجرای گوش قرار گرفته و صدا 

را بسیار كمتر هدر می دهند. 

 م��ا اغلب صحبت های��ی درخص��وص دور نگه 
داش��تن گوش��ی موبایل از بدنمان هنگامی كه به 
تخت خواب می رویم شنیده ایم. دلیل این كار مضر 
بودن امواج الكترومغناطیس خارج شده از گوشی 
موبایل عنوان ش��ده اس��ت. در واق��ع این موضوع 
واقعیت دارد و همه ما باید به فاكتور تعیین كننده 
در گوش��ی های موبایل به نام SAR )س��ار( توجه 
كنیم. م��ردم هنگام خرید گوش��ی معموال نگران 
كیفیت صفحه، دوربین، پردازنده یا باتری هستند 
و اغلب اوقات هیچ كس به فاكتور تعیین كننده سار 

توجهی نمی كند. 

سار چیست؟ 
س��ار )SAR( مخف��ف واژه ثاب��ت ن��رخ جذب 
و  اس��ت   )Specific Absorption Rate(
می��زان جذب امواج رادیویی را به ازای هر كیلوگرم 
از بدن انسان نشان می دهد. درخصوص گوشی ها، 
س��ار در وضعیتی كه گوشی هنگام صحبت كردن 
در كنار س��ر قرار گرفته و نسبت به قسمتی از سر 
كه به بخش آنتن تلفن نزدیك تر است اندازه گرفته 
می ش��ود.  بیشترین میزان مجاز سار در هند 1,6 

وات بر كیلوگرم اس��ت و البته سازندگان پیش از 
عرضه گوش��ی مقدار س��ار آن را بررسی كرده كه 
معموال پایین تر از حد مجاز اس��ت. گوش��ی های 
هوش��مند دارای میزان س��ار بیش از حد معین، 
اج��ازه ف��روش در هن��د را ندارند. آمری��كا نیز از 
اس��تاندارد های مشابهی استفاده می كند كه البته 
سختگیری ها در آمریكا نسبت به هند كمتر بوده 
و در این كش��ور به میزان س��ار اعام شده توسط 
كارخانه ها اعتماد می شود اما در هند البراتواری به 
نام مركز مهندسی ارتباطات تلفنی وجود دارد كه 
به صورت تصادفی گوشی ها را بررسی كرده و پس 
از محاسبه سار، در صورت تایید، مجوز عرضه آن 

را در بازار صادر می كند. 

میزان سار ثابت نیست
می��زان س��ار در حالتی كه گوش��ی در وضعیت 
مناس��ب خود قرار دارد اندازه گیری می ش��ود ولی 
این میزان می تواند با افزایش اس��تفاده از گوشی و 
طوالنی شدن عمر آن افزایش یابد. صحبت كردن 
طوالنی مدت با گوش��ی های دارای میزان س��ار باال 
می تواند منجر به ناآرامی، سردرد و حالت تهوع شود 

كه نادیده گرفتن این عائم می تواند نتایج ناگواری 
در پی داشته باشد. 

گوشی های هوشمند، دارای کمترین میزان 
سار

سامسونگ گلكسی نوت 3 – میزان سار: 0,29
سامسونگ گلكسی S5 – میزان سار: 0,34

اچ تی سی وان M8 – میزان سار: 0,42
ال جی G3 – میزان سار: 0,39

میزان سار در چه جایی ذکر می شود؟ 
ای��ن میزان معم��وال در زیر جعبه بس��ته بندی 
گوش��ی ها نوش��ته می ش��ود. در غیر این صورت با 
جس��ت وجو در اینترنت یا پرس��ش از فروش��نده 
می توانید از میزان س��ار گوش��ی اطاع پیدا كنید. 
درصورتی كه از میزان سار گوشی اطاعاتی به دست 

نیاوردید از خرید آن منصرف شوید. 
 

آیا دانستن میزان سار واقعا مهم است؟ 
همان طور كه گفته ش��د بیش��ترین میزان سار 
1,6 وات بر كیلوگرم است و گوشی های دارای سار 

پایین تر از این میزان سالم و ایمن هستند. در واقع 
 نمی توان بین امواج منتش��ر شده از گوشی ها فقط 
ب��ه خاطر تفاوت میزان س��ار آنه��ا اختاف زیادی 
قائل شد زیرا میزان انتش��ار امواج به میزان زیادی 
به شرایط و مدت اس��تفاده از تلفن همراه بستگی 
دارد چه بسا در طوالنی مدت و به علت استفاده در 
شرایط غیر نرمال، تلفنی با میزان سار كمتر، امواج 
بیشتری نسبت به تلفنی با سار بیشتر، منتشر كند 
چراكه میزان س��ار در ش��رایط نرمال اندازه گیری 

می شود. 

راهکارهایی برای کاهش آسیب های امواج 
1- سعی كنید همیشه از هدفون استفاده كرده 
و از قرار دادن تلفن روی گوش تان خودداری كنید. 

این بهترین راه برای دور ماندن از امواج است. 
2-س��عی كنید به جای تم��اس گرفتن پیامك 
دهید ب��ا این كار همچنین در وق��ت و هزینه هم 

صرفه جویی می شود. 
3- زمان��ی كه به تخت خواب می روید گوش��ی 
خ��ود را خاموش یا به حالت هواپیم��ا ببرید و اگر 
می خواهی��د از طری��ق اینترنت با دیگ��ران ارتباط 

داشته باشید وای فای خود را روشن كنید. 
4- می توانید از نوع خاصی محافظ های گوش��ی 
موبایل كه ادعا می ش��ود شخص را در مقابل امواج 
محافظ محافظت می كنند اس��تفاده كنید. گرچه 
ممكن اس��ت این محافظ ها زیاد ه��م قابل اعتماد 

نباشند. 
5- در محل هایی كه س��یگنال ضعیف اس��ت از 
تلفن خود استفاده نكنید. زیرا كه هنگام جست وجو 
برای یافتن سیگنال تلفن بیشترین میزان امواج را 

ساتع می كند. 
6- بعد از انجام تم��ام كار های باال اگر هنوز هم 
نگ��ران امواج موبایل خود هس��تید باید تصمیم به 

تعویض گوشی خود بگیرید. 

نتیجه گیری
سار تنها مرجعی است كه ایمنی موبایل را برای 
استفاده نش��ان می دهد ولی نمی توان از طریق آن 
میزان امواجی را كه ممكن اس��ت به ش��ما صدمه 
بزند اندازه گرفت. پس بیایی��د صرف نظر از میزان 
سار گوشی خود، نكات باال را برای محافظت از خود 

در مقابل امواج انجام دهید. 

چگونه يک هدفون خوب انتخاب کنیم

نگاهی به میزان SAR در گوشی ها و تاثیرات آن
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بزرگراه کردستان تقاطع حکیم برج آ س پ واحد 
تجاری 47 تلفن: 88068107

لوناالنژ

شهرک امید مجتمع تجاری امیدپالک33
shominehcafe 77076096   :تلفن

کافه شومینه

 ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب مرکز
 خرید آفتاب تلفن: 88610570

شهرک غرب فالمک شمالی
تلفن:88580804-5 

تهیه غذای تک نام

آفتاب شاندیز

خیابان ولیعصر چهار راه پارک وی
تلفن: 22667761

شاطر عباس

ستارخان خسروی شمالی خیابان سازمان آب
تلفن: 44282412

سنتی سایمان

سلف سرویس 133
پیروزی بین خیابان دوم و سوم نیروی هوایی

تلفن : 77465657

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

سنتی سیمرغ

دلیوری صبحانه در تهران
تلفن:22601889

نیمرو

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

کریستال

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

مجموعه رستوران های شهر آفتاب

میدان ولیعصر بلوار کشاورز روبروی هتل اسپیناس 
تلفن:88958184

شاندرمن

جردن خیابان مهیار پالک 5
تلفن: 22036655

چیل

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

ماهاراجه )هندی( 

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

 سهروردی شمالی خیابان آپادانا خیابان نیلوفر
پالک 54 تلفن: 88737599

گاندی جنوبی مرکز خرید گاندی
تلفن:88882973

پیتزا کاکتوس

اُ...اینو!

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالک 90
تلفن:22228766

برگر  زغالی

خیابان شریعتی روبروی پارک کوروش 
پالک999 تلفن:22853290

در ب در پیتزا

شمال میدان هفت حوض خیابان خاموشی
تلفن: 77894141

مرکن

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

میزگرد

خیابان  مطهری خیابان مهرداد پالک 12
تلفن:88848022

پارادیزو

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

لوکا

شهرک غرب مجمع ارکیه ایرانیان واحد29
تلفن: 22094802

ویولت

برج میالد 
تلفن 88620337

ویونا

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

کالژ

ضلع شمال شرقی میدان المپیک
تلفن: 44749316

غذای سالم ماهنوش

هن��گام ظه��ر از مرك��ز س��ئول 
قدم زن��ان راه افتادی��م س��مت برج 
آفت��اب در انتهای خیاب��ان خدامی. 
گرس��نه بودیم و مي خواستیم ناهار 
پس كوچه ه��ا  كوچ��ه  از  بخوری��م. 
خنده كنان رد ش��دیم و رسیدیم به 
برج آفتاب. از س��متی كه قدم زنان 
آمده بودیم، یعنی پشت برج آفتاب، 
اولین مغازه یك رس��توران ایتالیایی 
بود ك��ه در ابت��كار جالب��ی منوی 
رس��توران را روی پایه ای جلوی در 
ورودی رس��توران در س��مت راست 
قرار داده بود كه پیش از وارد شدن 
بتوانی لیست غذاها را ببینی و اگر با 
ذائقه ات سازگار هستند وارد شوی. 
نیم نگاهی به لیس��ت انداختیم و رد 
شدیم. از در رستوران كه رد شدیم، 
پنجره ه��ای رس��توران ب��از بودند و 
پرده هایی كه به دو طرف جمع شده 
بودن��د و هم��ان اولی��ن پنجره یك 
میزخالی 4 نفره بود با یك سرویس 
كام��ل، مرتب و زیبا ك��ه روی میز 
چیده ش��ده بود. پنجره های بعدی 
قاب ه��ای دیگ��ری از محیط دنج و 
جذاب رس��توران بودند و آدم هایی 
كه ش��ادمانه در حال ص��رف غذا و 
گفت وگو بودند. ما دنبال رس��توران 
بنابرای��ن  بودی��م.  آم��ده  دیگ��ری 
رد ش��دیم، ام��ا هم��ان تصویرهای 
كوچكی كه از پنجره های رس��توران 

دیده بودی��م وادارمان كرد برگردیم 
و در چوبی رس��توران را باز كنیم و 
وارد فضای نیمه روش��ن رس��توران 
ایتالیای��ی نس��بتا  جم��ع و جور  و 

كوچكی بشویم به اسم بیسترو.
از در رستوران كه وارد می شوید، 
س��مت چپ ش��ما یك پارتیش��ن 
چوبی  است كه فضای رستوران را 
از در ورودی جدا می كند. روبه روی 
در ورودی مدی��ر خوش اخ��اق و 
خوش برخورد رس��توران نشسته  و 
پرس��نلی كه با لباس های یكدست 
، ب��ا روی خوش و لبخند به ش��ما 
خوشامد می گویند و برای نشستن 
را  دلخواهتان،ش��ما  می��ز  پش��ت 
راهنمایي می كنند. اگر روی میزی 

بنش��ینید كه تع��داد صندلی های 
آن از تعداد نفرات دور میز بیش��تر 
باش��د، قبل از اینكه متوجه شوید، 
س��رویس اضاف��ه روی می��ز جمع 
می شود. ش��مع روی میز را روشن 
می كنن��د و بعد من��وی بلندباال و 
متنوعی از غذاه��ا و پیش غذاهای 
ق��رار  اختیارت��ان  در  مختل��ف 
می گیرد. نگران نباش��ید. هرچقدر 
ك��ه بخواهید فرصت دارید كه منو 
را از باال به پایین و از پایین به باال 
بررسی كنید. تنوع غذا در منو زیاد 
اس��ت و این انتخاب غذا را سخت 

اما دلچسب می كند. 
عمده غذاهای رستوران  ایتالیایی 
پیتزاه��ای  و  پاس��تا   را  بیس��ترو  

ایتالیای��ی تش��كیل می دهن��د. ب��ا 
این حال در منو لیس��تی از غذاها را 
تحت عنوان غذای اصلی مش��اهده 
می كنی��د ك��ه تركی��ب متنوعی از 
ماهی، میگو، استیك، شنیتسل مرغ 
و جوجه مینیاتوری با س��بزیجات و 
سس های مخصوص بیسترو هستند. 
بین غذاهای اصلی فیله اس��تیك و 
از محبوب ترین  ایتالیایی  كباب بره 
غذاهایی  است كه به مشتریان ارائه 
می شود. ساالدهای رستوران بیسترو 
اگرچه مواد تشكیل دهنده اولیه شان 
ممكن است ش��بیه ساالدهای بقیه 
رس��توران ها باش��د، اما س��بزیجات 
معطر و خاصی كه در ساالدها به كار 
رفت��ه طعم متفاوتی از س��االد را در 

برابر ش��ما خواهد گذاش��ت. ساالد 
كاه��وی مخص��وص ایتالیای��ی این 
رستوران، از آن دس��ته ساالدهایی 
ا س��ت ك��ه هرجایی پی��دا نخواهید 
ك��رد، بخصوص این ك��ه كاهوی آن 
كاه��وی مخصوصی اس��ت ك��ه ب��ه 
گفته مدیر رس��توران به آن كاهوی 
ایتالیای��ی می گوین��د و عطر و طعم 

خاص خودش را دارد. 
پاستاهای این رستوران معركه اند. 
14 ن��وع پاس��تای مختل��ف در منو 
وج��ود دارد ك��ه هرك��دام ب��ا مواد 
تش��كیل دهنده مختلف و همینطور 
طعم��ی متفاوت و قطع��ا قیمتهایی 
متفاوت دس��ت ش��ما را در انتخاب 
باز می گذارند. پاس��تا راویولی را كه 
یكی از پیش��نهادات پرسنل بیسترو 
ب��ود حتم��ا امتح��ان كنی��د. طعم 
بی نظیر پاس��تا را زیر دندان هایتان 
م��زه خواهید كرد.همچنین پاس��تا 
آلفردوفتوچین��ی و پاس��تا پن��ه از 
هس��تند  پاس��تاهایی  محبوب ترین 
كه در این رس��توران سرو می شوند.  
ارائه می ش��ود  حجم غذاهای��ی كه 
زیاد اس��ت به ط��وری ك��ه دو نفر 
ب��ا اش��تهای معمولی ب��ا یك ظرف 
پاستا كاما س��یر می شوند. با توجه 
به حج��م غذایی كه ارائه می ش��ود 
قیمت های ذكر شده در منو چندان 

باال نیستند. 

اطالعات تکمیلی 
رستوران بیسترو

نام رستوران:

بیسترو          
Bistro

نوع رستوران: 
ایتالیایی
Italian
آدرس: 

 سئول، خ خدامی،
برج آفتاب

22757161
ساعت کار: 

12-15 19:30-23:30

رزرو تلفنی: ندارد

ظرفیت: 75 صندلی

متوسط قیمت با 
مخلفات برای هر نفر: 

40000 تومان به باال

پارکینگ: به سختی

کارت خوان

موسیقی زنده

طعمي متفاوت با کاهوي ايتالیايي
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 ای��ن روزه��ا طرف��دارانMDF  بس��یار بیش��تر از 
كابینت های فلزی هس��تند. ش��اید بازار پررونق را باید 
مدیون ظاهر مدرنی دانس��ت كه ای��ن مدل كابینت به 
آش��پزخانه ش��ما می دهد. البته این را هم نباید از قلم 
انداخ��ت كه جن��س مرغ��وب MDF در براب��ر آتش، 
رطوبت، مواد ش��یمیایی و باكتری بس��یار مقاوم است. 
سبكی، قابلیت اجرای طرح های خاقانه كه نتیجه عدم 
محدودیت در اش��كال و ابعاد موجود است را هم به این 

مزایا اضافه كنید. 
كابینت های فل��زی از ورق آهن س��فید یعنی همان 
گالوانیزه 60صدم س��اخته می شوند. صرف نظر از قیمت 
پایی��ن ای��ن كابینت ها، لبه ه��ای تیزدره��ا و ورقه های 
فلزی خش��ن ب��ه كاررفته درآن مشكل س��از هس��تند. 
رنگ این كابینت ها پس ازمدتی پوسته پوس��ته و كنده 
می ش��ود. بازوبس��ته كردن درهای آن پرسروصدا است. 
همچنی��ن دربرخی مواقع ام��كان برق گرفتگی به علت 
اتصالی س��یم های برق وج��ود دارد. اگ��ر كابینت های 
شما در چیدمان آش��پزخانه فلزی باشد حتما می دانید 
كه آنها پس ازچند س��ال دچار پوس��یدگی می ش��وند. 
پوس��یدگی های جزیی را بتراشید تا برطرف شوند وآن 
قس��مت را با محلول ضدزنگ بپوش��انید و سپس رنگ 
بزنید. در ضمن می توان مش��كل ری��زش رنگ كابینت 
بدنه فلزی را با استفاده از رنگ استاتیك برطرف كرد. 

اگر می خواهید از  MDFاس��تفاده كنید باید بدانید 
ك��ه نگهداری آن دقت بیش��تری می طلب��د. هیچوقت 
نبای��د كابینت ه��ای MDF  را ب��ا آب بش��ویید. حتی 
اگر فروشنده به ش��ما گفت كابینت شما ضدآب است. 
MDF مقاوم ب��ه آب وجود ندارد. فقط درجه مقاومت 
آنها در برابر رطوبت متفاوت است. برای تمیز كردن آنها 

از دستمال نمدار و یك شوینده مایم استفاده كنید. 
چی��زی كهMDF  را كمی برای س��امتی خطرناك 
می كند فرمالدیید به كار رفته در رزینی است كه ذرات 
چوب را به یكدیگر می چس��باند و طبق اس��تانداردهای 
تعریف شده باید به مقدار كم استفاده شود. )فرمالدیید 
م��اده ای به ش��كل گاز ی��ا مایع و بدون رن��گ همراه با 
بوی تند ش��بیه به ب��وی ادویه جات اس��ت( فرمالدیید 

موجب اختاالت دس��تگاه تنفس��ی، بروز آسم، سرطان 
بین��ی یا س��رطان های دیگر در افرادی ك��ه با این ماده 
تم��اس دارند، می ش��ود. ای��ن م��اده درصورتی كه روی 
پوس��ت دست و صورت بریزد موجب خوردگی و آسیب 
ش��دید به پوست می ش��ود. اما با وجود این ویژگی های 
نگران كننده فرمالدیید، مقدار آن در ساخت MDF به 
اندازه ای نیس��ت كه باعث نگرانی زیادی ش��ود. اما بخار 
شدن فرمالدیید به كار رفته در آن می تواند هوای خانه 
را آل��وده كن��د و موجب اختاالت تنفس��ی به خصوص 

در كودكان ش��ود كه البته برای پوش��اندن سطح آن از 
الیه هایی كه معموال از جنس پلی وینیل هستند استفاده 

می كنند. 
راه به صرفه تر هم از نظر قیمت و هم داش��تن بهترین 
كیفیت تركیب گزینه های انتخابی موجود با هم اس��ت! 
كابینت ه��ای رایج در بازار از انواع بدنه و در فلزی، بدنه 
فلزی و در لترونی، بدنه فلزی و در MDF، بدنه لترون 
 MDF و در MDF و در  MDF بدن��ه ،MDF و در
و در پروفیل هس��تند كه برای طراحی آشپزخانه به كار 

می رود. 
ی��ك راه دیگر ب��رای طراحی دكوراس��یون داخلی به  
صرفه این اس��ت ك��ه ب��رای كابینت های د ی��واری كه 
ارتفاع استاند ارد  آنها 70 سانتی متر است از كابینت های 
لترون��ی )د ر ای��ران ب��ه نئوپان هایی كه توس��ط لترون 
روكش می ش��وند ، لترون گفته می شود ( استفاد ه كنیم  
و ب��رای كابینت ه��ای زمینی كه ارتفاع اس��تاند ارد  آنها 
90سانتی متر است، از MDFیا فلز كه جنس مقاوم تری 

د ر برابر رطوبت د ارند ، بهره گرفت. 

چیدن اتاق كودك، ش��اید یك��ی از لذت بخش ترین 
بخش ها در دكوراس��یون یك خانه اس��ت. اس��تفاده از 
رنگ ها و طرح های ش��اد، عروس��ك ها و شخصیت های 
كارتون��ی باعث می ش��ود این كار ب��رای والدین جذاب 
شود، اما نكته مهم این است كه دكوراسیون، به خصوص 
دكوراسیون اتاق كودك، نكاتی بسیار كاربردی و ظریف 

دارد كه باید به آنها نیز توجه شود. 
یكی از مهم ترین بخش های دكوراسیون اتاق كودك، 
توج��ه به جنس، رنگ و اندازه پرده در این اتاق اس��ت. 
علت اهمیت این موضوع نیز عاوه بر س��امت جس��م 
و روان ك��ودك، میزان نوری اس��ت كه هر كودك الزم 
است برای سامتی و رشد، در این سنین دریافت كند. 
نخس��تین و مهم ترین نكته در مورد دكوراسیون اتاق 
كودك این اس��ت كه پرده اتاق كودك، به دلیل رعایت 
مسائل بهداش��تی، باید قابل شست وشو، شاد و متنوع 
و تهیه ش��ده از الیاف طبیعی باشد. اگر اتاق فرزندتان، 
پنجره ه��ای كوتاه یا نیمه دارد، پرده آن را بلند انتخاب 
نكنید؛ چ��ون كنجكاوی كودكانه، او را به س��وی پرده 

می كشاند و خطر سقوط چوب پرده وجود دارد. 
نور مس��تقیم و درخش��ان، گرچه فایده های بسیاری 
دارد، ام��ا اس��تفاده مداوم و همیش��گی آن به ش��كلی 
ك��ه غیرقابل تنظیم باش��د نیز مناس��ب نیس��ت. برای 
تلطی��ف نور خورش��ید در روز، از پرده ه��ای نازكی كه 
ن��ور را از خود عب��ور داده، اما از تن��دی آن می كاهند، 

اس��تفاده كنید. قرمز، آبی، زرد و هر رنگ شاد دیگری، 
رن��گ كودكان اس��ت؛ البته در اس��تفاده از این رنگ ها 
ه��م باید اصول��ی را رعایت كرد. از رن��گ قرمز خالص، 

برای پرده اتاق كودك تان اس��تفاده نكنید؛ چون رنگی 
تحریك كننده و حساس��یت برانگیز است و ممكن است 
موجب پرخاش��گری كودكان و فعالی��ت بیش از اندازه 

آنها ش��ود. پرده اتاق كودك بهتر اس��ت از رنگ آبی با 
تلفیق زرد یا س��بز باش��د؛ چون بازتاب این رنگ ها، به 
خصوص موقع خواب، آرام��ش خوبی را به مغز كودك 
شما می رساند. در تلفیق این رنگ ها، به این نكته توجه 
كنید كه بهتر است از رنگ های روشن استفاده كنید. 

یک سر سوزن خالقیت
با داشتن كمی خاقیت، می توانید یك پرده طرح دار 
مناس��ب اتاق كودك تان درس��ت كنید. اگر بخش��ی از 
پارچ��ه روتختی ك��ودك، باقی مانده اس��ت، طرح های 
روی آن را بُبرید. بهتر اس��ت ب��رای اتاق كودك یك تا 
شش ساله، این طرح ها، عروسكی باشند. سپس طرح ها 
را با اس��تفاده از چس��ب پارچه  )زانفیكس(، روی پرده 
بچس��بانید و پرده را اتو كنید. ب��ه این ترتیب، پرده ای 
ط��رح دار و هماهن��گ با ط��رح روتختی ات��اق كودك 

خواهید داشت. 

یک تجربه
چ��ه بخواهید و چه نخواهید، همی��ن كه كودك تان 
بتوان��د راه ب��رود، در فاصل��ه بین پرده ت��ا پنجره، یك 
امپراتوری تأس��یس می كند. حاال، دو راه بیشتر ندارید: 
اول اینك��ه ابتدا با منطق، بعد ب��ا كافگی و در نهایت، 
با عصبانیت، به او بفهمانید كه پش��ت پرده، جای بازی 
نیست و راه دوم كه به نظر مسالمت آمیزتر می آید، این 
است كه پرده ای مناسب، برای این قلمرو و امپراتوری، 
درس��ت كنید. بهترین راه برای حل كردن این مسئله، 
اس��تفاده از پرده های نازك است تا هم راحت تر حركت 
كنند و هم نور بیشتری به داخل اتاق كودك وارد شود. 

کابینت آشپزخانه MDF يا فلزی؟ 

اصول انتخاب پرده اتاق در دکوراسیون اتاق کودک



7 www.forsatnet.ir نمای خودرو
نیاز مدیران امروز

پنجشنبه 15 مرداد 1394 ضمیمه 
شمــاره 289

نقش قطعات جاذب انرژی در تصادفات
در س��ال 2002 تنها در آمریكا 42815نفر در اثر تصادف جان خود را از 
دست داده اند كه نسبت به سال 2001، 1/5 درصد افزایش داشته و بسیار 
باالتر از میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در سال 1990 است. همچنین 
در سال 2002، دو میلیون و 926هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی مجروح 
ش��ده اند كه بس��یاری از آنها آس��یب های دائمی بودند. در سال های اخیر 
ایمنی خودروها توجه عموم را به خود جلب كرده و تحقیقات دانش��گاهی و 
صنعتی بی ش��ماری را به خود اختصاص داده است. همراه با توسعه جوامع، 
مردم خواهان ایمنی بیش��تر و مصرف س��وخت كمتر در خودروها هستند. 
این امر مستلزم بهبود خواص جذب انرژی قطعات هنگام تصادف و كاهش 
وزن قطعات خودرو است. عاوه بر آن، الزم است به این نكته نیز توجه شود 
كه آیا سرنش��ین می تواند نیروی ضربه را تحمل كند؛ به بیان دیگر بزرگی 
قله یا بیش��ترین نیروی ضربه در برخورد بر حس��ب تغییر ش��كل محوری 
كه میزان كاهش س��رعت را تعیین می كند و مقدار معیار بحرانی ضربه به 
س��ر، باید برای سرنشین قابل تحمل باشد. س��بكی و خواص جذب انرژی 
بدنه خودرو از طریق بهبود س��اختار یا تعویض ماده مورد استفاده، به دست 
می آید. مطالعات اخیر نش��ان می دهد كه تعویض ماده اولیه بیشتر از بهبود 
س��اختار در خواص جذب انرژی و س��بكی خ��ودرو، موثر واقع می ش��ود. 
طراحی، محاس��به و تست سبكی و جذب انرژی قطعات جلویی خودرو در 

دو دهه اخیر بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. 
تاكنون قوانین زیادی درخصوص بهبود ایمنی ثانویه خودرو در كشورهای 
پیش��رفته تصویب شده اس��ت. ایمنی ثانویه به حفاظت خودرو از سرنشین 
خود هنگام تصادف گفته می ش��ود. ایمنی اولیه نی��ز به ویژگی هایی چون 
سیس��تم ترمز گفته می شود كه در اجتناب از وقوع تصادف نقش دارند. در 
تحقیقی كه بین س��ال های 1980 تا 1998 در انگلستان انجام شده است، 
میزان آس��یب ها و تلفات تصادفات در روند پیش��رفت و بهبود سیستم های 
ایمنی ارزیابی ش��ده اس��ت. این تحقیق نش��ان می دهد میزان جراحات در 
خودروهای مدرن تر با سیس��تم های ایمنی بهتر كمتر ش��ده است. این امر 

خصوصا تا سرعت های 65 كیلومتر در ساعت بیشتر مشخص است. 
ب��رای كاهش وزن خ��ودرو، موادی چون آلیاژه��ای آلومینیوم و منیزیم، 
فوالده��ای اس��تحكام باال، م��واد كامپوزیت��ی و غیره به عن��وان جایگزین 

فوالدهای نرم رایج به كار گرفته شده اند. 
انرژی مكانیكی در جامدات توسط تغییر شكل پاستیك )برگشت ناپذیر( 
جذب می ش��ود. میزان ای��ن جذب به ماهیت مكانیزم تغییر ش��كل، تراكم 
مكان های��ی ك��ه مكانیزم ها در آنجا فعال هس��تند و پایداری تغییر ش��كل 

بستگی دارد. 
باید توجه داش��ت كه هنگام تصادف نیروی ضربه و ش��تاب نباید از حد 
معینی بیش��تر ش��وند تا اختاف بین میزان اولیه و نهایی كاهش سرعت و 
نی��رو از طریق افزای��ش قابلیت جذب انرژی به حداقل برس��د و در نتیجه 
میزان خس��ارت به س��اختار و آس��یب به مردم كم ش��ود. هنگام تصادف، 

اس��تفاده از قطعات لوله ای ش��كل یكی از عوامل مهم جذب انرژی خواهد 
بود. تاكنون تحقیقات زیادی روی خواص جذب انرژی س��اختارهای فلزی 
جداره نازك از جنس فوالد و آلومینیوم به منظور بهبود ایمنی خودرو انجام 
گرفته اس��ت. كامپوزیت های پلیمری نیز به این صنعت معرفی ش��ده اند تا 

وزن كلی خودرو را نیز كم كنند. 
حركت به سوی خودروهای سبك تر، تبدیل به یك موضوع مهم مهندسی 
در صنعت خودروسازی امروز دنیا شده است. در این میان توجه به آلیاژهای 
آلومینیوم به عنوان جایگزین اجزا از جنس فوالدهایی با استحكام نه چندان 
زیاد، افزایش پیدا كرده اس��ت. اما این جایگزینی نباید درس��تی و بی عیبی 
ساختاری قطعات و نه خواص جذب انرژی خودرو در هنگام تصادف را كم 
كرده و به خطر اندازد. به منظور اطمینان از این مس��ائل، تاثیر فرآیندهای 
ساخت و تولید بر عملكرد و كارایی قطعات ساختاری خودرو هنگام تصادف 

و شكست باید بهتر مورد مطالعه قرار گیرد. 
 )Stiffness( در مقایسه آلومینیوم با فوالد باید گفت، فوالدهای نرم سفتی
بیش��تر و خواص بهتری در هنگام خمش دارند اما آلیاژهای آلومینیوم وزن 

كمتر و جذب انرژی بیشتری دارند. 
آلیاژهای آلومینیوم نسبت به فوالدهای متداول تا 25 درصد در كاهش وزن 
خودرو نقش دارند. وزن كمتر، مصرف سوخت كمتر و انتشار دی اكسیدكربن 
كمتری را به همراه دارد. همچنین آلومینیوم قابلیت بازیافت را داشته و این 

یك مزیت زیست محیطی محسوب می شود. 
در 20 سال گذشته س��ازندگان وسایل نقلیه از مواد كامپوزیتی نیز برای 
تحمل بار وارده در بدنه خودرو استفاده كرده اند. بازدهی این مواد، براساس 
میزان جذب انرژی س��نجیده می ش��ود كه البته در كامپوزیت ها بیش��تر از 
س��اختارهای فلزی است. اكثر تحقیقاتی كه در جهت ارزیابی قابلیت جذب 
انرژی مواد كامپوزیتی تحت بار فش��اری انجام گرفته اس��ت به لوله هایی با 
تقارن محوری محدود می ش��ود. فرآیند ج��ذب انرژی در این مواد از طریق 
تغییر ش��كل انتهای قطعه به صورت مخروطی شكل انجام می شود. بسیاری 
از محقق��ان در تحقیقات خود در زمینه حذف شكس��ت های ناگهانی، ابعاد 
هندس��ی بهینه و محدودیت های ابعادی را مورد بررس��ی قرار داده اند. برای 
رس��یدن به بهترین مكانیزم شكست، مش��خص شده كه نسبت های ابعادی 
مثل نس��بت قطر به ضخام��ت از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. مطالعات 
بی شماری نیز روی لوله هایی با مقطع مربع و هم قطعات جداره نازك انجام 

گرفته است. 
مطالع��ات قبلی انجام ش��ده نش��ان می دهد ك��ه لوله ه��ای كامپوزیتی 
پاس��تیكی فیبردار تحت برخورد محوری میزان جذب انرژی قابل توجهی 
دارند. كامپوزیت ها هنگام شكس��ت و له شدن، حالت های شكست مختلفی 
دارند كه به خواص ماده و شرایط بارگذاری بستگی دارد. به دلیل آنكه دامنه 
وس��یعی از حاالت بارگذاری وجود دارد، به همین دلیل درك رفتار قطعات 
تحت بارگذاری های متفاوت، اهمیت پیدا می كند. تغییر ش��كل پاس��تیك 

مكانیزم شكس��ت را كنت��رل نمی كند، بلكه گس��ترش میكروترك هایی كه 
به س��ادگی با عواملی چون جهت گیری فیبر، خواص اجزاء )فیبر و زمینه( و 
ابعاد هندسی نرخ كرنش لوله تحت كنترل درمی آیند، در این امر موثر است. 
اخیرا كامپوزیت جدیدی مطرح شده است كه در تست كشش تك محوری 
انرژی باالیی را جذب می كند. این كامپوزیت از زنجیره های فوالد در زمینه 
اپكس��ی ساخته می شود كه البته عمده جذب انرژی را زمینه اپكسی آن بر 

عهده دارد. 
امروزه دیگر مكانیزم جذب انرژی فلزات و كامپوزیت ها به خوبی مش��خص 
شده است. وانگ و همكارانش نخستین كسانی بودند كه فرض ساختارهای 
چن��د ماده ای را مطرح كرده و قابلیت ج��ذب انرژی لوله های فوالدی را كه 
روی آنها كامپوزیت های پاس��تیكی با فیبرهای تقویت كننده پیچیده شده 
اس��ت، مطالعه كردند. آنها نش��ان دادند كه با افزایش ضخامت كامپوزیت و 

كاهش زاویه فیبر تقویت كننده، جذب انرژی افزایش می یابد. 
ساختارهای چندماده بنا به دالیل متفاوتی باید مورد توجه قرار گیرند: 

1. توس��عه قطعات بدنه و اجزاء س��اختاری از جنس آلیاژهای آلومینیوم 
به خاطر ش��رایط محیطی ضرب��ه می تواند به بروز مش��كاتی در تنش های 
خارج��ی منجر ش��ود و در این حالت كامپوزیت ها باید وارد میدان ش��ده و 

مقاومت این ساختارها را بهبود بخشند. 
2. دلیل دوم گرایش به دس��تیابی به ساختارهای سبك تر و در عین حال 

با خواص مكانیكی مطلوب در جذب انرژی است. 
3. دو م��اده می توانند هر كدام خصوصی��ات خود را در مورد جذب انرژی 

داشته باشند. 
از ویژگی های مهم جامدات س��لولی نیز میزان جذب انرژی تحت فش��ار 
در آنها اس��ت. این میزان جذب انرژی به نوع س��اختارهای سلولی )ساختار 
دو بع��دی منظم یا آرایش س��ه بعدی اتفاقی( بس��تگی دارد. اس��فنج ها و 
س��اختارهای شانه عسلی )شش گوش��ه( دو گروه اصلی از جامدات سلولی 
هس��تند. جامدات س��لولی دو بعدی با آرایش س��لولی منظم شانه عسلی 
یا Honeycomb نامیده می ش��وند. س��لول های شانه عس��لی می توانند 
ش��ش گوش، مربع یا مثلث یا هر ش��كل دیگری باش��ند. ام��ا از آن طرف 
اس��فنج ها )Foams( جامدات سلولی س��ه بعدی هستند كه جهت گیری 
س��لول های آن اتفاقی است. تاكنون تحقیقات زیادی روی جامدات سلولی 
با زمینه فلزی یا پلیمری انجام ش��ده اما هنوز مطالعه زمینه س��رامیكی ها 

محدود و اندك است. 
به هر حال توجه افكار عمومی به مس��ئله ایمنی خودروها رو به افزایش 
اس��ت و خودروس��ازان باید برای جلب نظر مردم و فروش بیشتر و داشتن 
ب��ازار موفق تر، خودروهای ایمن تری برای مس��افران بس��ازند و در این راه 
می توانند روی كمك دانشگاهیان و پژوهشگران حساب كنند. ارتباط مراكز 
مهندسی و تحقیق خودروس��ازان باید با دانشگاه ها نزدیك تر و صمیمانه تر 

باشد. 
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لطفا گوسفند نباشید
نام نویسنده: ون جونز-یان استوارت

 نوبت چاپ:بیست و دوم
 قیمت: 30000 

1- مهم بودن را فراموش كنید تا آرامش نصیبتان شود.
2- به یاد داشته باشید هر چه كمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر 

تحسین می شوید.
3- گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار كنید و خوشبخت زندگی كنید.

4- فراموش نكنید هرگز نمی توانید عیب خود را با عیب جویی دیگران 
رفع كنید.

5- یادتان باشد هر گاه در كار یا تصمیمی همه با شما هم عقیده اند یقین 
بدانید كه اشتباه می كنید.

6- اگ��ر در مورد مردم قضاوت كنید دیگر وقتی برای رفع عیوب خود و 
دوست داشتن دیگران نخواهید داشت.

7- انسان بسان رودخانه ای است هرچه عمیق تر باشد آرامتر است.
8- تنها یك راه به سوی بهشت وجود دارد كه در زمین آن را عشق می 

نامیم.
9- تنفر از افراد مانند آن اس��ت كه برای خاص ش��دن از دست موش، 

خانه تان را آتش بزنید.

تحلیل رفتار متقابل
نام نویسنده: محمود نامنی
 نوبت چاپ:چهل و نهم  

 قیمت: 29000 

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای اس��ت كه با استفاده 
از آن م��ی توان گام های موثری در ش��ناخت و درمان 
شخصی و رش��د روحی روانی برداشت. همچنین این 
نظریه در بهبود روابط انسانی كاربردهای موثری دارد.

این كت��اب آخرین یافته ها و نظریات دانش��مندان 
طراز اول این رش��ته را معرفی كرده است و روش های 
بس��یار پیش��رفته و جدیدی در مورد رفت��ار و تحلیل 
رفت��ار متقابل را به گونه ای علمی بیان كرده اس��ت و 
نیز با هر نوع توضیح مطالب علمی ، تمرین های خاص 

آن مطلب را نیز به همراه دارد.

قوانین ثروت
نام نویسنده: ریچارد تمپار

 نوبت چاپ:ششم  
 قیمت: 14900 

اشخاص برای پول درآوردن چه كار می كنند؟
چگونه پول می سازند؟

چگونه پس از كسب درآمد ، آن را حفظ می كنند؟
چگونه پولشان را خرج می كنند؟

چگونه پولشان را سرمایه گذاری می كنند؟
چگونه از پولشان لذت می برند؟

چگونه پولشان را صرف اقدامات نوع دوستانه می كنند؟
در ای��ن كتاب به مجموع��ه اصول و راهكارهایی اش��اره 
كرده ایم كه شما را یك شبه ثروتمند نمی كند ، اما بر امكان 
كسب درآمد ش��ما می افزاید. می توانیم همیشه در شمار 
برندگان قرار بگیریم. با این حساب چه باید بكنیم؟ كارهای 
زیادی وجود دارد كه می توانیم انجام دهیم . هیچ قاعده و 
قانون فردی تضمین كننده موفقیت نیست. اما این قوانین بر 
درآمد شما می افزاید. به شما كمك می كنند كسب درآمد 
كنید.به كمك این قوانین در بلند مدت به ثروت می رسید.

بینديشید و ثروتمند شويد
نام نویسنده: ناپلئون هیل

 نوبت چهاردهم  
 قیمت: 12500 

بیندیش��ید و ثروتمند ش��وید از جمله مفیدترین و 
نافذترین كتا ب های زمانه ماس��ت كه راه دستیابی به 
موفقیت را نشان داده است . موفقیت در كسب مال و 
ثروت و رس��یدن به تعالی روحی و روانی كه این یكی 

با پول قابل اندازه گیری نیست.
بیندیش��ید و ثروتمند ش��وید كتابی راهنماست كه 
چگونگی دس��تیابی به هدف را توضیح می دهد. كتابی 
خودیار است . در این كتاب با اعجاز هدایت خویشتن، 
برنام��ه ریزی س��ازمان یافته ، تلقین ب��ه خود ، نقش 
همكاران و تحلیل خویش��تن و س��رانجام برنامه برای 
ارائه خدمات ش��خصی ، با توجه به تجربه مردان نامی 
كه با اس��تعانت از توصیه های ای��ن كتاب به ثروت و 

مكنت رسیده اند آشنا می شوید. 

رازهای مديريت وارن بافت
ماری بافت- دیوید كارك

 نوبت چاپ:سوم  
 قیمت: 8000 

هدف ما از این پژوهش ، آش��كار ساختن تمام زوایای 
زندگی وارن بافت و نوشتن كتابی بود كه برای نخستین 
ب��ار روش های مدیریت وارن را به ط��ور عمیق به تصویر 
بكش��د، اینكه آنها چه روش هایی هستند ، چه كاركردی 
دارن��د و چگونه می توانید آنها را به كار ببرید. ما به تاثیر 
دی��ل كارنگی در زندگ��ی وارن خواهیم پرداخت و اینكه 
چگون��ه تكنیك های كارنگی كمك كرده اس��ت كه وارن 
امروز تبدیل به ش��اهكاری در وادی مدیریت شود. با نگاه 
به آینده ، میتوانیم نس��ل های بس��یاری را تجسم كنیم 
كه با به كار گیری روش های مدیریتی روش��ن گرانه وارن، 
الهام بخش تمامی افراد در سنین مختلف می شوند و در 
آنها انگیزه دس��تیابی به رویاها و آرمان هایش��ان را ایجاد 

می كنند.

هفت عادت مردمان موثر
نام نویسنده:استفان كاوی

 نوبت چاپ:سی ام  
 قیمت: 9900 

هفت عادت مردمان موثر به روش��نی نشان می دهد كه 
موث��ر بودن خواه در زندگی ش��خصی خودم��ان و خواه در 
زندگی دیگران محصول منش ماست ، نه ثمره قواعد و فنونی 
برای اداره و كنترل كردن دیگران . چون صرفا حاصل  اوضاع 
و شرایط یا نحوه تربیت و توارث خویش نیستیم. می توانیم 
از طریق این ) هفت عادت ( عناصر اساسی موثر بودن را در 
دراز مدت بیاموزیم و درونی سازیم. این هفت عادت كاما به 
یكدیگر مرتبطند و مردمان موثر آنها را در خود درونی كرده 
اند . اما از این هفت عادت چه انتظارهایی می توان داشت و 
چگونه می توان به این انتظارها رسید؟ این هفت عادت برنامه 
ای برای ایجاد تغییری بنیادی و پایدار و مادام العمر است، 
مش��روط بر اینكه آنها را به دق��ت بیاموزید، آنگاه آنها را به 
دیگران تعلیم بدهید و از همه مهم تر اینكه متعهد شوید آنها 
را هر روز در زندگی روزانه تان به كار ببرید. به عبارتی بهتر ، 

با آنها زندگی كنید تا بخشی از وجودتان بشود.

کتابفروشی و پخش کتاب غدير
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رشت- خبرنگار فرصت امروز- شهردار رشت گفت : 
مدیریت محله از طریق مشاركت شهروندان در توسعه محله 
ش��كل مي گیرد . دكتر ثابت قدم ش��هردار رشت به همراه 
رسولي عضو شوراي اسامي شهر و عیسي پور مدیر منطقه 
چهار شهرداري و جمعي از مدیران با اهالي محله دخانیات 
در مسجد باب الحوائج)ع( دیدار كرد .در ابتدا حجت االسام 
هادي زاده امام جماعت مس��جد باب الحوائج ) ع( و یكي از 
ساكنین محل در بیان مشكات شهروندان پس از خیر مقدم 
به شهردار  اظهار داشتند : بزرگ ترین مشكل ساكنین منطقه 

دخانیات و ولكس وضعیت نا مناسب آسفالت است كه نیاز به 
مرمت و لكه گیري دارد و حدوداً به مدت دو سال است كه 
خیابان اصلي این محله در نوبت آس��فالت است اما هنوز به 
مرحله اجرا نرس��یده است . وي افزود : همچنین مشكاتي 
از قبیل گاز رس��اني و عدم وجود فضاي مناسب ورزشي در 
منطقه وجود دارد .در ادامه این دیدار رس��ولي عضو شوراي 
اسامي شهر رشت گفت : این محله با توجه به موقعیت خوب 

مكاني و انسجام مدیریت اجتماعي مي تواند از مناطق نمونه 
شهر باشد و با رفع مشكات به آباداني بیشتر سوق داده شود. 
وي افزود : از آنجاییكه محله دخانیات كه از محات قدیمي 
شهر رشت است . امید است با همت شهردار محترم رشت و 
با همكاري شهردار منطقه الگویي براي محات دیگر باشد . 
دكتر ثابت قدم شهردار رشت ضمن تشكر از بیان مشكات 
موجود توسط نمایندگان محل و اظهار خرسندي از حضور 

در جمع شهروندان اظهار داشت : هدف از حضور در محات، 
شناسایي مش��كات محات رشت بوده ، عاوه بر اینكه در 
 تدوین سند توس��عه محات مبناي ارائه خدمات به ترتیب 

اولویت ها تعیین مي شود . 

ديدار مردمي شهردار رشت با شهروندان محله دخانیات

اهـواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل 
ش��ركت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان 
از تش��كیل و راه اندازی 2 كارگ��روه تحول اداری 
و تكریم ارب��اب رجوع در این ش��ركت خبر داد . 
مهن��دس ابراهیم پیرامون تش��كیل این كارگروه 
ه��ا را بدنبال اباغ آیین نامه تح��ول اداری وزارت 
نفت در ش��ركت ه��ای تابعه ای��ن وزارت خانه و 
هدف از آنرا انسجام بخشیدن، هماهنگی و نظارت 
 بر برنامه های نو س��ازی و تح��ول در نظام اداری 

شركت های تابعه وزارت نفت عنوان كرد .به گفته 
این مقام مسئول در ش��ركت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان، عارضه یابی ، انسجام بخشی و 
هماهنگی بین سیستم های موجود وایجاد ارتباط 
منطقی و موثر بین فعالیت های سازمان از جمله 
اهداف و برنامه های نظام تحول اداری می باش��د.

 وی افزود: رس��یدن به تفاهم عمومی در تعاریف، 

طرح های عملیاتی ، فرآیندها و تبیین حوزه فعالیت  
آنها و ارائه گزارش به شورای تحول اداری شركت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب از دیگر اهداف و وظایف 
كارگروه تحول اداری می باشد. وی اظهار داشت : 
این كارگروه مشتمل بر 7 عضو با عضویت مدیران 
و روسای بخش های مختلف شركت با مسئولیت 
مدیرعامل تشكیل گردیده است.مهندس پیرامون 

در خصوص كمیته تكریم ارباب رجوع نیز گفت : 
بمنظور تكریم مراجعه كنندگان و ارتقای سامت 
اداری و هماهنگی كلیه فعالیت ها در این زمینه و 
نظارت بر حسن انجام امور این كمیته با عضویت 
5 تن از مدیران و روس��ا با مسئولیت مدیر منابع 
انسانی تشكیل گردیده است. وی خاطر نشان كرد 
: كارگروه تكریم ارباب رجوع در سطح شركت های 

تابعه وزارت نفت به  منظور نهادینه سازی فرهنگ 
ارج نهادن به كرامت انس��انی و تشویق و تقدیر از 
تاش، خاقیت و نوآوری كاركنان متعهد و كارآمد 
به عنوان یك تكلی�ف وجدانی، قانونی و ش��رعی 
و ی�كی از ش��اخ�ص های اصلی س�نجش رش�د و 
توس�عه در ج�هت گیری كان صنعت نفت با اباغ 
مدیر توسعه منابع انس��انی و مدیریت این وزارت 
خانه در سطوح مختلف وزارت نفت تشكیل شده 

است . 

کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش پایگاه 
اطاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس 
كرمي مقدم مدیر عامل ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز 
غرب با همراهي جمعي از مدیران و روساي شركت بصورت 
سرزده و بدون هماهنگي قبلي از مراحل مختلف تعمیرات 
اساسي) اورهال( نمك زدایي مناطق عملیاتي چشمه خوش 
و دهلران بازدید كرد. مدیر عامل شركت بهره برداري نفت و 
گاز غرب با حضور در جمع صمیمي مجریان و كاركناني كه 
در انجام اورهال چش��مه خوش شركت داشتند از زحمات 

ش��بانه روزي آنان در این منطقه و س��ایر مناطق عملیاتي 
قدرداني نمود و از نزدیك به دغدغه ها و صحبت هاي آنان 
توجه نمود و ابراز امیدواري كرد با همكاري و حمایت هاي 
همه كاركنان در ستاد و مناطق عملیاتي و همچنین مدیران 
و روسا در شركت نفت مناطق مركزي بتوان روند رو به رشد 
ش��ركت را با سرعت بیشتر ادامه داد. وي با ابراز رضایت از 

مراحل مختلف این پروژه به زمان تعیین شده براي اتمام آن 
اشاره كرد و گفت: پیمانكار مربوطه نسبت به تسریع كار با 
همكاري كاركنان چشمه خوش اقدام نماید. مهندس كرمي 
مقدم در ادامه با حضور در منطقه عملیاتي دهلران و بازدید 
از عملیات اورهال این منطقه هم خاطر نشان كرد: موانع و 
مش��كات پیش رو آن هم با گرماي زیاد نمي تواند در عزم 

و اراده كاركنان تاثیري داشته باشد و همگان بر تولید ملي 
و س��رمایه ایراني واقف و بر یك اراده استوار هستیم. وي با 
اشاره زمان اندك انجام این پروژه و سایر پروژه هاي شركت 
و س��رعت آن در همه مناطق عملیاتي و همچنین شرایط 
بسیار سخت و طاقت فرساي اقلیمي و جنگي این مناطق 
اشاره كرد و گفت: فعالیت های تعمیرات در پنج گروه اصلی 
تعمیرات خطوط لوله، مكانیك، ب��رق، ابزاردقیق و كارگاه 
مركزی پس از برنامه ریزی و انجام هماهنگی بین واحدها 

انجام خواهد شد. 

کارگروه های تحول اداری و تکريم ارباب رجوع در نفت و گاز مسجدسلیمان راه اندازی شد

بازديد مدير عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب
از روند تعمیرات اساسي )اورهال( نمک زدايي مناطق عملیاتي چشمه خوش و دهلران 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��ركت آب و فاضاب روس��تایی اس��تان گلستان، 
در جلس��ه ای كه با حضور نماینده محترم مردم شهرس��تان های بندرگز ، كردكوی ، تركمن و گمیشان در مجلس 
شورای اسامی ، مدیرعامل شركت آب و فاضاب روستایی استان گلستان ، مدیر امور آبفار شهرستان های تركمن و 
گمیشان برگزار شد مشكات آب شرب روستا های این شهرستان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در ابتدای این 
جلسه مهندس شكیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت آب و فاضاب روستایی استان گلستان گزارشی از 
روند پروژه های آبرسانی این شركت در شهرستان های تركمن و گمیشان را ارائه كرد.در این دیدار دكتر نظری مهر 
ضمن تقدیر از مجموعه شركت آب و فاضاب روستایی در راه خدمات رسانی مطلوب تر به جامعه روستایی، بر لزوم 

تسریع در تأمین منابع آب شرب سالم و رفع مشكات روستاهای حوزه انتخابی خود تأكید كرد.

زنجان- خبرنگار فرصت امروز-  مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري زنجان  از دستیابي این سازمان  
از خودكفایي شهرداري زنجان در تولید گل  و گیاه خبر داد و گفت: با حمایت شهرداري و در راستاي صرفه جویي در 
هزینه ها ، این سازمان بیش از 15 گونه گل هاي  فصلي زیباي تابستانه از جمله )جعفري، شب بو، آهار، مارانتوس،كوكب  
كوهي و........ ( را تولید می كند . به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري زنجان، مهدي عاقلي اظهار داشت: 
شهرداري زنجان به دنبال توسعه و گسترش فضاي سبز در كل محدوده شهر است تا همه شهروندان  بتوانند از نعمت 
فضاي سبز یكسان بهرمند شوند.وي تصریح كرد: امید است فرهنگ حفظ و حراست از درختان و فضاي سبز و كاشت آن 
در بین مردم گسترش یابد.مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري زنجان افزود: وجود فضاي سبز از نیازهاي 
مهم شهر است كه سبب آرامش روح، رواني و افزایش امید به زندگي میان شهروندان مي شود كه این امر خطیر و مهم در 
كنار حفظ بر عهده مدیریت فضاي سبز  شهرداري زنجان  است.وي عنوان كرد: از ابتداي سال 93 تاكنون انواع گل هاي 

زینتي فصلي و پوششي در سطح شهر زنجان مانند پارك ها، بلوار و معابر توسط شهرداري زنجان كاشته شده است.

ديدار نماينده مردم غرب استان با مديرعامل شرکت آبفار گلستان

خودکفايي شهرداري زنجان در تولید گل و گیاه

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز-  مدیر عامل شركت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر مصرف برق 
در استان با تولید آن برابر شده و به مرزی رسیده است كه باید مشتركان برای جلوگیری از خاموشی برق مصرف خود را 
مدیریت كنند. حمید كاظمی كیا در بازدید از نیروگاه خوی اظهار كرد: از اول مرداد ماه با افزایش مجدد دمای هوا مصرف 
برق در استان با شش تا هفت درصد افزایش به 902 مگاوات رسیده است.مدیرعامل شركت توزیع برق استان از مردم 
آذربایجان غربی خواست با رعایت الگوهای مصرف ضمن كمك به مدیریت برق استان در گذر از دوران پیك مصرف برق 
در مرداد ماه، ازاحتمال وقوع خاموشی ها جلوگیری كنند.كاظمی كیا اضافه كرد: میانگین مصرف برق در استان و كشور 
سه برابر میانگین جهانی است لذا این وضعیت می طلبد تا مردم استان در مصرف خود دقت بیشتری كرده و در منازل 

و ادارات الگوهای صحیح مصرف را رعایت كنند.  

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��ركت گاز اس��تان لرس��تان با بیان اینكه در حال حاضر 618 
روستاي استان از نعمت گاز بهره مند مي باشند افزود از این تعداد طرح گازرسانی به 139 روستا در سال گذشته به 
بهره برداری رسید . حشمت اله شمس گفت : در سال جاري نیز گازرساني به روستاها اولویت نخست شركت گاز استان 
مي باشد و در همین راستا طرح گازرساني به 152 روستاي در حال اجراست . وی افزود در همین راستا كار گازرسانی 
به 165 روس��تای دیگر اس��تان مراحل انتخاب پیمانكار ، طراحی و مطالعاتی را می گذرانند و در آینده گازرسانی به 
این روس��تاها اجرایی خواهد ش��د . شمس در مورد گازرس��اني به دیگر شهرهاي استان نیز افزود ؛ گازرساني به شهر 
سپیددشت علیرغم مشكات موجود به اتمام رسید و آماده بهره برداری رسید . وي خاطرنشان كرد سال گذشته همه 
كاركنان با تمام توان در خدمت اهداف شركت گاز استان بودند و تاش حداكثري مجموعه شركت گاز لرستان در این 
راستا را قابل ذكر و تقدیر دانست و افزود سال جاري نیز با تاش و كار دوچندان سعي مدیریت و كاركنان شركت گاز 

استان عمل كردن به منویات مقام معظم رهبري در تحقق بخشیدن به رونق اقتصادي مي باشد . 

مشترکان برای جلوگیری از خاموشی برق صرفه جويی کنند

طرح گازرساني به 60 روستاي استان لرستان در4 ماه نخست سال 1394 به بهره برداری رسید

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار بندرعباس با خانواده ش��هید آتش نشان»بركت جوذری« كه بامداد 
جمعه به فیض شهادت نائل آمد دیدار و با آنها ابراز همدردی كرد.  عباس امینی زاده به همراه چند تن از معاونین و مدیران 
شهرداری بندرعباس ضمن حضور در منزل شهید بركت جوذری كه از نیروهای پرتاش مجموعه آتش نشانی شهرداری 
بندرعباس بود، با خانواده آنها ابراز همدردی كرد.وی در این باره ضمن تس��لیت به خانواده و بس��تگان این آتش نش��ان 
فداكار، اظهار كرد: دو روز آخر هفته قبل با دو حادثه آتش سوزی بزرگ مواجه شدیم كه اقدام به موقع نیروهای پرتاش 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس موجب به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی این دو حادثه 
شد.ش��هردار بندرعباس ادامه داد: زحمات این نیروهای خدوم و وظیفه ش��ناس با وجود سیاه نمایی برخی رسانه ها و افراد 
سوءاستفاده گر، نادیده گرفته نمی شود.امینی زاده با تاكید بر اینكه شهرداری بندرعباس حمایت های الزم را از خانواده شهید 
جوذری به عمل خواهد آورد، تصریح كرد: نام آتش نشان فداكار، بركت جوذری تا سال های سال در اذهان باقی خواهد ماند.

شهردار بندرعباس با خانواده شهید»برکت جوذری« ابراز همدردی کرد
شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس از مورخ 10 تیرماه سال جاری ، اكران 
طرح های فرهنگی با مضامین آموزش های شهروندی بر روی سازه های سطح شهر را در دستور كار خود قرار داده است.  مدیر 
روابط عمومی سازمان عنوان كرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس از مورخ 10 تیرماه سال جاری ، اكران طرح های 
فرهنگی با مضامین آموزش های شهروندی بر روی سازه های سطح شهر را در دستور كار خود قرار داده است.  میثم آل حبیب 
گفت: این بنرها به منظور اشاعه و ترویج شعارهای آموزش شهروندی ، ارتقای سطح آگاهی و مشاركت شهروندان در زمینه 
زیبایی و آبادانی شهر در سطح شهر نصب می شود.  آل حبیب افزود: آموزش های شهروندی سبب پیشگیري از آسیب هاي 
اجتماعي و یادآوري مباحث فرهنگي به شهروندان عزیز می شود و ما در نظر درایم تا با اولویت قراردادن برنامه های فرهنگی 
و اطاع رسانی بتوانیم گام هایي براي پیشبرد مسائل فرهنگی شهري برداریم و از طریق آموزش های شهروندی و پیام های 

شهروندی، مردم را متوجه نكاتی كه موجب ارتقای كیفیت زندگی شهرنشینی می شود، خواهیم كرد.

اکران طرح های فرهنگی با مضامین آموزش های شهروندی روی سازه های سطح شهر

شـهرکرد– خبرنگار فرصت امروز– مدیرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان چهارمحال و بختیاري درحاشیه 
توری��ك روزه بازدی��د خبرن��گاران ازصنایع كوچك اس��تان 
گفت:صنایع كوچك و متوس��ط صنایعی هستند كه براساس 
تعداد كاركنان،میزان سرمایه و میزان سهم مالكیت خصوصی 
در كش��ورهای مختلف تعاریف  متفاوتی دارند.در كشور ایران 
كارگاه ها با كاركنان كمتر از 50 نفر را شاخص صنایع كوچك 
گرفته اند.صنایع كوچك در ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده در 
راستای توسعه كش��ور،نقش اساسی  دارد.رضا گنجی گفت:از 
آنجا كه در تقویم رسمي كشور هرساله 21 مرداد روز صنایع 

كوچك نام گرفته و داراي اهمیت بس��زاي است ،چرا كه سیر 
تاریخچه صنایع كوچك و متوسط در بعد از انقاب حاكی از 
كم توجهی دولت ها به این بخش و اهمیت روزافزون به صنایع 
بزرگ است  كه با توجه به اهمیت صنایع كوچك و متوسط در 
استراتژی توسعه درون زا به نظر می رسد كه این بخش نیازمند 
توج��ه همه جانبه و بازنگری می باش��د. رئی��س هیات مدیره 
شركت شهرك هاي صنعتي استان چهارمحال و بختیاري در 
ادامه افزود :با انجام اقداماتي از قبیل برگزاري تورهاي صنعتي 

براي گروه هاي هدف س��عي داریم تا ایش��ان را از نزدیك با 
صنایع كوچك آشنا و زمینه گسترش و فعالیت در این حوزه 
حس��اس را افزای��ش داده و به تعهد  و نق��ش حمایتي خود 
در این خصوص عمل نماییم چ��را كه این صنایع می توانند  
سیاس��ت های صنعت��ی و تولیدی خ��ود را در زمان كوتاهی 
تغییر دهند كه این مس��ئله مزیتی برای صنایع كوچك و نیز 
س��رمایه گذاران محسوب می ش��ود.وي افزود  در تور برگزار 
ش��ده جمعي از مهندسین نقش آفرین در بازار هاي مصرف ، 

نمایندگاني از جامعه رسانه و مطبوعات و موثر در ایجاد فضاي 
مطلوب حمایتي در اجتماع و فعالین حوزه روابط عمومي هاي 
اس��تان در جهت آشنایي و همكاري دستگاه هاي اجرایي به 
عنوان جامعه هدف دعوت ش��ده بودند تا به این نحوه شرایط 
محرومیت زدایی از صنایع كوچك را به جهت راه اندازی سریع 
و توانایی باالي آن ، ترویج امكان ایجاد این صنایع در استان ها 
و شهرستان های دور افتاده و محروم كه زمینه ساز اشتغالزایی 
و كار آفرینی خواهد شد و نیز كاربردي بودن صنایع كوچك به 
دلیل توزیع بازارهای مصرف و تولیداتی كه مستقیما به دست 

مصرف كنندگان می رسد ،ماك عمل این تور قرار بگیرد.

کارگاه های کوچک نقش موثری دراشتغال دارند
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آووكادو درختی اس��ت كه ارتفاع آن به 
حدود شش متر می رسد و در قسمت های 
گرم آمریكا و برزیل و غرب هندوس��تان 
پرورش می یابد. منش��أ آووكادو آمریكای 
جنوب��ی بوده كه از آنجا ب��ه نواحی دیگر 
دنیا راه یافته است. برگ های این درخت 
ضخیم و س��بز و گل ه��ای آن كوچك و 
س��بزرنگ اس��ت. می��وه آن مانند گابی 
دارای پوستی س��خت به رنگ سبز تیره 
یا سیاه است. در حدود 400 نوع مختلف 
آووكادو وجود دارد كه بعضی از آنها دارای 
پوست صاف و سبزرنگ بوده ولی پوست 
برخی از آنها سیاه و خشن است ، مدركی 
در دست است كه نشان می دهد مایاها و 
اینكاها از این میوه استفاده می كرده اند. 

ترکیبات شیمیایی: 
آووكادو چرب اس��ت و دارای اسیدهای 
 Cystine آمینه مختلف مانند سیستین
تریپتوفان Tryptophane  و تیروسین  
تحقیق��ات  در  اس��ت.   Tyrosine
جدی��دی كه انجام ش��ده وجود چند نوع 
آنتی بیوتیك در آووكادو ثابت شده است. 
دانه گیاه دارای مقدار كمی )در حدود 
2 درصد( روغن اس��ت. این روغن غلیظ و 
سفت و به رنگ زرد مایل به سبز بوده كه 

دارای بو و طعمی مطبوع است. 
ح��دود  دارای  آووكادو  دان��ه  روغ��ن 
ش��ده  اش��باع  روغن ه��ای  7 درص��د 
و    Palmitic اس��یدپالمتیك  مانن��د 
 Steraric Acid اسیداس��تئاریك 
 ،Arachidic Acid اسیدآراش��یدیك 
و   Myristic Acid اسیدمیریس��تیك 
حدود 80 درصد روغن های اش��باع نشده 
و   Oleic Acid اس��یداولئیك  مانن��د 
اسیدلینولئیك Linoleic Acid است. 

در یكصد گرم آووكادو مواد زیر موجود 
است: 

آب 80 گرم
انرژی 150 كالری
پروتئین 8/1 گرم

چربی 14 گرم
مواد نشاسته ای 5 گرم

كلسیم 8 میلی گرم
فسفر 35 میلی گرم
آهن 0/5 میلی گرم

پتاسیم 600 میلی گرم
ویتامینA 250 واحد

ویتامین B1 08/0 میلی گرم

ویتامین B2 15/0 میلی گرم
ویتامین B3 4/1 میلی گرم

ویتامینC 12 میلی گرم
خواص دارویی: 

آووكادو  برگ ه��ای  جوش��انده    -1
قاعده آور است. 

2-  آووكادو تقویت كننده معده است. 
3-  نفخ و گاز معده را از بین می برد. 

4-  برای درمان یرقان مفید است. 
5-  جوشانده برگ های آووكادو اسهال 

خونی را برطرف می كند. 
6-  آووكادو تقویت كننده بدن است. 

جل��و  را  بچه ه��ا  رش��د  آووكادو    -7

می اندازد زیرا دارای مواد معدنی بسیاری 
است. 

8-  آووكادو خون ساز است و آنهایی كه 
مبتا به كم خونی هستند باید از آووكادو 

استفاده كنند. 
9-  آووكادو بدن را قلیایی كرده و تمیز 

می كند. 
م��واد  و  ش��كر  آووكادو  چ��ون    -10
نشاس��ته ای كمی دارد ب��رای آنهایی كه 

بیماری قند دارند نیز مناسب است. 
11-  ب��رای دوره نقاه��ت ب��ه مریض 
آووكادو بدهید. ضعف عمومی را برطرف 

می كند. 

12-  خستگی را برطرف می كند. 
13-  ناراحت��ی روده و معده را معالجه 

می كند. 
14-  بی خوابی را درم��ان می كند زیرا 
دارای تریپتوفان اس��ت. اگر به كم خونی 
دچار هس��تید حتما با شام خود آووكادو 

بخورید. 
15-  برای درست كردن سس ساالد از 

آووكادو استفاده كنید. 
طرز استفاده: 

ویتامین ه��ای  درای  آووكادو  روغ��ن 
 P، C، K، H، E، D، B، مختل��ف مانند
A اس��ت. بنابرای��ن ارزش غذایی زیادی 

دارد. 
1-  روغن آووكادو ضدرماتیس��م است 
و اگر مفاصل ش��ما درد می كند آن را با 

روغن آووكادو ماساژ دهید. 
2-  ب��رای جلوگی��ری از ری��زش م��و، 
هرشب مقدری از روغن آووكادو را به سر 

بمالید و صبح بشویید. 
3-  شوره سر را از بین می برد. 

4-  ب��رای ب��راق ش��دن موه��ا، بعد از 
شست وشوی س��ر چند قطره آووكادو را 

به موها بمالید. 
5-  روغ��ن آووكادو بهتری��ن كرم برای 
پوست است زیرا به آسانی در پوست نفوذ 

می كند و به پوست شادابی می دهد. 
و باالخره آووكادو بهترین ماسك برای 
برطرف كردن چین و چروك های صورت و 
جلوگیری از پیدایش آن است. برای این 
منظور آووكادو را پوست كنده و له كنید 
و به صورت ماس��ك روی صورت و گردن 

بگذارید و بعد از نیم ساعت بشویید. 
مضرات: 

مضرات خاصی گفته نشده است. 

دندان عقل آخرین دندان در دهان اس��ت كه در 
اصطاح به آن آسیای س��وم هم می گویند؛ دندانی 
كه در س��ن 17 تا 25 س��الگی در دهان هر فردی 

می روید و قوس فكی دهان را پر می كند. 
ب��ه دلیل اینكه این دندان آخرین دندان در دهان 
اس��ت كه می روید همه بر این باورند كه این دندان 
زیاد مهم نیس��ت و هرچه زودتر باید آن را كش��ید 
ول��ی همه این موضوع را باور ندارند و می گویند این 
یك اش��تباه اس��ت كه دندان عقل را پس از رویش 
باید كش��ید، اما نكته ای كه ش��اید ب��ه آن برخورده 
باش��یم این اس��ت كه در اكثر مواق��ع این دندان به 
خودی خود زیاد دوام نمی آورد و س��ریعا می پوسد. 
در این مقاله از س��ایت سامت آكاایران می خواهیم 
به س��وال  »آیا باید دندان عقل را كش��ید؟« پاسخ 
بدهیم. با ما همراه باشید تا سخنان یك دندانپزشك 

و توضیحات ایشان درباره این موضوع را بشنویم. 
 یك دندانپزشك گفت: این باور كه پس از رویش 
دندان عقل باید آن را كش��ید، درست نیست. دكتر 
الدن اس��امیان افزود: دندان عق��ل تنها زمانی باید 
كش��یده ش��ود كه به صورت كج در بیاید و در فك 

جای مناسبی نداشته باشد. 
وی اف��زود: در م��واردی كه زاوی��ه رویش دندان 
عقل نامناسب باشد و به ردیف دندان ها صدمه بزند 
نیز باید كش��یده ش��ود. این متخصص ارتودنسی با 

بی��ان اینكه وجود دندان عقل در دهان الزم اس��ت، 
افزود: این باور نادرس��ت به این دلیل به وجود آمده 
ك��ه دندان های عق��ل در انتهای هر ق��وس دندانی 
قرار دارند و دسترس��ی به آنها ب��رای تمیز كردن و 
شست وشو مشكل است و احتمال اینكه زودتر دچار 

پوسیدگی شود، زیاد است. 
 همچنین پس از پوس��یدگی هنگام كش��یدن با 

درد همراه اس��ت. اسامیان با تأكید بر اینكه زمانی 
كه این دندان ها در جویدن نقش داشته باشند باید 
آنها را نگه داشت، افزود: بسیاری از افراد با كشیدن 
دندان های عقل تعداد بیشتری از دندان های خود را 

از دست می دهند. 
 ب��ه گفته وی، س��ن رویش دندان ه��ای عقل در 
مناطق مختلف متفاوت اس��ت و در مناطق گرمسیر 

مثل جنوب ایران س��ن رویش ای��ن دندان ها پایین 
می آید و به 15 تا 16 سالگی می رسد اما در مناطق 
سردسیر مانند آذربایجان و كردستان ممكن است تا 
23 سالگی رویش این دندان ها به تعویق بیفتد. این 
متخصص ارتودنسی ادامه داد: همچنین برای تعیین 
سن رویش دندان های عقل باید در نظر گرفته شود 
كه دندان چقدر جا دارد و مسیر رویش و زاویه قرار 
گرفتن آن در فك چگونه اس��ت. اس��امیان با بیان 
اینكه اگر بهداش��ت این دندان ها ب��ه خوبی رعایت 
ش��ود تا مدت ها برای فرد باق��ی خواهد ماند، افزود: 
كشیدن دندان عقل پوسیده همیشه مشكل نیست 
و در بعضی از مواقع كشیدن آن بسیار ساده است. 

وی درباره نهفته ماندن دندان های عقل در بعضی 
از م��وارد، اظهار كرد: اگر دن��دان برای رویش جای 
كافی نداش��ته باشد، ممكن اس��ت به صورت نهفته 
باق��ی بماند ی��ا به ص��ورت كامل درنیای��د. به گفته 
ای��ن متخصص ارتودنس��ی، هنگام شكس��تگی فك 
اگر دندان عقل در مس��یر شكس��تگی قرار نگیرد و 
به عصب فك پایین نزدیك باش��د و همچنین موقع 
خارج كردن به دندان های مجاور صدمه بزند، نباید 
كش��یده شود اما اگر دندان عقل در زاویه شكستگی 
قرار گیرد و برای فك شخص مشكل ایجاد كند و به 
دلیل وجود دن��دان، فك جوش نخورد به نفع بیمار 

است كه كشیده شود. 

آيا بايد دندان عقل را کشید؟ 
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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 
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رایگان هر روز، با روزنامه فرصت امروز ارائه می گردد: 

88069296 ایمن امتداد 

88460348 گروه پارسا 
88533580 آرتا 
44297279 کفپوش فردوس 
22839446 خانه ایده آل 
88279190 شرکت تک بلوط 
77738417 هدیش عمارت بنا 
22806734 حجم دکور 
88761351 پادمت 
26114326 لینوم فلکس 
77263040 نگین پارکت 
88539500 پارس دکور 

88703328 پایا پالست ایرانیان 
09196535978 نمای کامپوزیت 
22888293 سکودکورانت 
44402491 الماس ایرانیان 
88256294 بهنما 
88746464 شرکت پانل 
33956018 پرمیوم باند 
4465604 آلومین سازه اطلس 
66126731 تابش تجارت 
44440456 بازرگانی طلوع 
88548191 نانو بوند 

پیش ساخته

تولید در و پارکت
و کفپوش

ایمنی راه

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

22051786 شرکت آرجی ایی 

نورپردازی داخلی
 و خارجی

فـقـط
5 هزار تومان

شمیم عدالت کیمیا  44634785
912237760 داد خواهان اعتدال آریا  
 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیاران 
87132 یاسا 
88562596 موسسه پیشرو 
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 

حقوقی

مشاوره حقوقی 
)خانواده(

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

22894388 فرشتگان عدالت مهر 
44634785 شمیم عدالت کیمیا  
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
66414848 چتر دانش  
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 

مشاوره حقوقی 
)کیفری(

مشاوره حقوقی)امالک(

66761496 طنین عدالت 
موسسه مدافعان کوشای امین  88317245
صبا    66028601
 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
88479139 اعتماد 
88873420 بهین 
09126111706 عدالت و انصاف 
66923046 هامون 
88986277 نوین اندیشه 
دادپویان عدالت  88174279
66596238 دادآفرین برتر  
دادگران حامی  8991790
ثریای عدالت   22259326
44429172 ملک پور 
ندای غدیر عدالت  88917130
44031955 عدالت امین 
6406377 عدالت پارس 
آگرین  88196410
ایران زمین    4273842

مشاوره حقوقی 
)گوناگون(

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

ثبت شرکت ها

مشاوران امین پایتخت   88935070
ثبت هدف       88888635
ثبت فاطمی       88971587
888855960-7 ثبت جام جم 
88888822 ثبت ونک 

رتبه بندی شرکت ها

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
ثبت شتاب  776 28 886
88671278 ثبت آفریقا 
88562596 ثبت پیشرو 
22920977 ثبت شفق 

ثبت عالئم تجاری

88722849 آریو مارین 
88890628 تهران مارین 

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

اخذ جواز صنایع

 حمل و نقل
بین الملل

حمل و نقل

3.3*6.4
گوشواره

28*21
تمام صفحه

21.4*13.8
1/2صفحه

10.7*13.8
1/4صفحه

10.7*6.9
1/8صفحه

5.4*2.4
کادر پايه صفحه

1.200.000 ---------
----- 15.000.000 7.500.00 ---------

-----
---------

----- اول

---------
----- 9.600.000 4.800.000 2.400.000 1.200.000 300.000 داخلی

15.000.000 7.500.000 ---------
-----

---------
-----

---------
----- آخر

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

صرافی

55321217 سالن پوشش 
22874962 مدرن سقف 
88522845 نواندیشان سورنا 

اجرای پوشش خرپا-
سقف سوله

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

لپ تاپ و تعمیرات
و  لوازم جانبی

دیجیتال

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

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 
سنجه حساب  88630200
22902485 شاخص اندیشان 
88935036 شاخص روش 
88109072 ارقام حساب خبره 
پارسیان حساب  44961108
22654134 حسابگران پویا 
09123333788 صدرا حساب 
88933832 پاکداد 
88528194 آتیه نگر 
88675992 آگاه حساب 
88661973 آگاه اندیشان خردمند 
22840423 آزمون داده های پارس 
88612982 آزمون حساب تدبیر 
88919708 آزمودگان 
88230734 آریان محاسب پویا 

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 
بازرگانی لطفی  88677645

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

مشاوره و بازرگانی 
صنعتی

ترخیص کاال

88541910 مهندسین نافع امین 

تهیه
طرح های توجیهی

88797979 بهار پرستوها 

تور ترکیبی

گردشگری 

22446092 گروه هنر معماری 
09125376370 معماری ایران زمین 
22374677 فرانگر 
22785902 شرکت پارسه هرم 
26701318 راحت و زیبا روز 
77344076 پدیدگان پارسا 
22293643 گروه پل دشت 
88606410 طوفان دیزان 
44278083 شرکت داتیک 
77955626 دکوراسیون زمین 
22903442 طراحان نسل نو 
88580157 دکوراسیون کلون 
88691249 دکوراسیون رامسین 
88582734 دکوراسیون متین 
77724710 دکوراسیون تیروژ 
26760652 طراحان اصیل 

دکوراسیون و معماری

فـقـط
5 هزار تومان

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ماشین آالت و
تاسیسات کارخانجات
 0912  10  11  982

88499300 نرم افزار شقایق 
88454565 نرم افزارحسابیار 

نرم افزار

77616868 هدف گستر 

دوربین دیجیتال

موسسه آريا بهروش

عضو جامعه حسابداران 
رسمی ایران

تلفن:88034406

ماشین های اداری
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