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حذف کامل دفترچه بیمه سالمت 
از اول دی ماه

 مهسا مغنی یزدی کارشناس روان مرکز بهداشت 
یادداشتی  و عضو سازمان نظام روان شناسی در 
اهمیت  به  داد  قرار  اختیار خبرگزاری مهر  که در 
و  ها  خانواده  درون  روان  سالمت  به  پرداختن 
اجرای یک پویش در همین راستا که به صورت 

ملی اجرا شده است، پرداخت و نوشت:
در  را  نقش  ترین  اساسی  خانواده،  تردید  »بی 
فرد  هر  شخصیت  و  رفتار  عقاید،  گیری  شکل 
شکل  خانواده  درون  در  ها  آموزش  اولین  دارد. 
می  گیرد و پدر و مادر به عنوان اولین معلمان با 
تا  را  فرزندان  رفتار، شخصیت  و  اخالق  آموختن 

حد زیادی شکل می دهند. 
اقتصادی  آنجا که خانواده در حمایت عاطفی،  از 
اولیه  منبع  وابسته هستند،  یکدیگر  به  فیزیکی  و 
احساس امنیت یا استرس هستند. روابط  خانوادگی 
امن و حمایتی، محبت، مشاوره و مراقبت را فراهم 
زا  استرس  خانوادگی  روابط  حالیکه  در  کند،  می 
شدید  بازخوردهای  انتقادی  مجادله،  و  بحث  با 
روانی،  تعامالت  است.  همراه  دشوار  مطالبات  و 
تاثیر  خانواده  اعضای  فیزیولوژیک  و  رفتاری 
می  گذارد،  فردی  رفاه  و  رشد  در  ماندگاری 
بنابراین پویایی خانواده و کیفیت روابط خانوادگی 

می تواند بر سالمت افراد تاثیر گذار باشد. 
و  آزارنده  واقعیتی  خانگی  خشونت  سویی  از 
موجب  که  است  امروز  دنیای  در  انکار  غیرقابل 

خانواده می شود. خشونت  در  ناامنی  و  اضطراب 
یا طبقه ای خاص  های خانگی مخصوص جامعه 
نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات 
و  اند  گریبان  به  دست  آن  با  مختلف  اجتماعی 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  تحوالت  و   تغییر 

هر روزه به میزان آن افزوده است. 
طبیعت انسانها با خشونت و اجبار سازگاری ندارد. 
مراقبت مداوم، تسلط بیش از حد، محافظت بیش 
افراطی والدین به  شخصیت  اندازه و دلسوزی  از 

حفظ  و  ایجاد  برای  رساند.  می  آسیب  کودکان 
تک  تک  است  الزم  خانواده  در  روان  سالمت 
برای  زندگی  الزم  های  مهارت  با  آن  اعضای 
روان  بهداشت  ارتقای  برای  تالش  شوند.  آشنا 
جامعه  روان  بهداشت  ارتقای  به  کمک  خانواده، 
است، پس برای رسیدن به یک جامعه  سالم باید 

ابتدا خانواده سالمی داشته باشیم.
خانواده های مستحکم مناسبات ارتباطی گسترده 
اعضای  تمام  به طوری که  دارند،  با یکدیگر  ای 

احساس  احترام  آن  خالل  در  توانند  می  خانواده 
از  یکی  کنند.  تجربه  را  شدن  شنیده  و  متقابل 
بهترین راهکارهای استحکام بخشیدن به کانون 
خانواده افزایش مهارت شنیدن و گفت و  گوست. 
ارتباط مبتنی بر گفت و گو در پرورش اندیشه و 
شخصیت افراد خانواده، به خصوص جوانان، تاثیر 
بسزایی دارد و آن ها را برای حل  مشکالت خود 
روان  بهداشت  کند.  می  آماده  پیرامون  جهان  و 
خانواده به همه افراد کمک می کند تا در مسیر 
رشد و تکامل و بهره گیری از استعدادهای خود 

گام بردارند. 
به منظور رسیدن خانواده  پویش )حرف و گفت( 
سالم در قالب هفت محور معین، از اول تا هفتم 
ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  مشارکت  با  آذر 
متحد  و وزارت بهداشت شکل گرفت  و  در هفت 
محور تعیین شده شامل خانواده گفت و گو محور: 
هم بگوییم، هم بشنویم، خانواده خشونت پرهیز: 
اختالفات را حل کنیم، خانواده ساختارمند: جایگاه 
خود را در خانواده بیابیم، خانواده حمایتگر: نردبان 
را  همدیگر  همدل:  خانواده  شویم،  یکدیگر  رشد 
درک کنیم، اوقاتی برای خانواده: با یکدیگر وقت 

بگذرانیم اجرا شد.
به  و  یابد  تداوم  آغازین،  گام  این  که  است  امید 
درون  مناسبات  در  محوری  ارزشی  و  فرهنگ 

خانواده و البته اجتماعی تبدیل شود. «

با تاکید بر اهمیت نقش والدین در   یک مشاور 
آزارهای روانی، به  از فرزندان به هنگام  حمایت 
فرزندان  تمسخر  هنگام  والدین  برخی  سکوت 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  فامیل  و  اقوام  سوی  از 
شرایطی که والدین کودک یا نوجوان و یا اقوام 
و فامیل هرچند درجه یک و نزدیک نظیر عمه، 
عمو، خاله، دایی و ... فرزند را مورد تمسخر و یا 
باید  والدین  اولویت  می دهند،  قرار  کالمی  آزار 
نه سکوت  و  فرزندانشان  از  و طرفداری  حمایت 

باشد.
مریم فوالدی اظهار کرد: هنگام دعوای کودکان 
از  طرفداری  به  والدین  نیست  الزم  نوجوانان  و 
فرزند خود با والد کودک یا نوجوان دیگر درگیر 
شوند بلکه در این شراط الزم است با فرزند خود 
گفتگو کرده و به او آموزش  دهند که چگونه این 
اختالفات را با هم سال خود مدیریت کند اما این 
شرایط به هنگام تمسخر فرزندان از سوی اقوام 

متفاوت است.
هنگام  به  والدین  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  نزدیک  هرچند  اقوام  سوی  از  فرزند  تمسخر 
به  باشد،  فرزندانشان  از  حمایت  باید  یک  درجه 
سوی  از  نوجوان  و  کودک  تمسخر  مخرب  آثار 
ادامه  نیز اشاره کرد و  اقوام نزدیک  یا  والدین و 
این  شاهد  کرات  به  درمان  اتاق های  در  داد: 

شده ام  مواجه  بزرگساالنی  با  و  بوده ام  موضوع 
از  کودکی  دوران  در  را  آسیب هایی  چنین  که 
کرده اند. حتی  تجربه  اقوام خود  و  والدین  سوی 
“تو خنگی”،  نظیر  از جمالتی  والدین  بعضا خود 
می کنی”  اشتباه  “دائما  “گیجی”،  احمقی”،  “تو 
و “نمی فهمی” استفاده می  کنند و متوجه نیستند 
مورد  دائما  شرایطی  چنین  در  بچه ها  این  که 
این  مخرب  آثار  و  گرفته  قرار  اقوام  ریشخند 
این  آنکه  حال  می دانند.  بی اهمیت  را  تمسخرها 
آثار مخرب تا مدت ها بر باورهای فرد اثر گذاشته 

و تا هنگام بزرگسالی ادامه دارد.

این مشاور تاکید کرد: بنابراین زمانی که کودک 
تمسخر  مورد  بزرگترها  سوی  از  نوجوان  یا 
خود  فرزند  از  والدین  است  الزم  می گیرد  قرار 
مهمی  بسیار  افراد  والدین  چراکه  کنند  حمایت 
نیاز  جمله  از  روانشناختی  نیازهای  تامین  برای 
در  نوجوان  و  کودک  امنیت  تامین  و  حمایت  به 

زندگی فرزند محسوب می شوند.
اساس  بر  فردی  هر  زندگی  فوالدی،  گفته  به 
زمان  از  باورها  این  و  می خورد  رقم  او  باورهای 
می کند  پیدا  پرورش  فرد  که  محیطی  در  تولد 
شکل می گیرد، از این رو گفتار و رفتار اطرافیان 

و  والدین  نظیر  کودک  اولیه  مراقبین  از  اعم 
نزدیک  و  مهم  اشخاص  همچنین  و  پرستاران 
زندگی مانند مادر بزرگ و پدربزرگ، دایی، خاله، 
عمه و... همگی در شکل گیری باورهای فردی 

اثر گذار هستند.
به  خطاب  خود  سخنان  پایان  در  مشاور  این   
والدین توصیه کرد: بنابراین اگر کودک و نوجوان 
توسط اطرافیان بنا بر هر دلیلی نظیر بیان اشتباه 
گرفته  به سخره   ... و  ظاهر  در  نقص  یا  کلمات 
شد، والدین باید از او حمایت کنند چراکه در این 
گرفته  قرار  تاثیر  تحت  فرزند  احساسات  شرایط 
شرایط  و  موقعیت  آن  نحوی  به  است  ممکن  و 
را برای خود تفسیر کند که اصال درست نباشد. 
گفته ها  این  از  افراد  نیت  مواقع  از  بسیاری  در 
)هرچند به اشتباه( شوخی و خنده است اما کودک 
که  می کند  برداشت  تمسخرها  این  از  نوجوان  و 
همین  طبق  نیز  بزرگسالی  در  و  است  بی کفایت 
باورها پیش می رود. این افراد در بزرگسالی تصور 
در  و  می خورند  شکست  کاری  هر  در  می کنند 
اینگونه  می شوند.  باورها  این  تسلیم  کامال  واقع 
کودک و نوجوان هیچ دستاوردی نخواهد داشت 
و آنقدر در صدد جبران بر می آید که هیچ گاه از 
آنچه به دست می آورد احساس رضایت نمی کند.

 معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی حذف 
نسخ کاغذی، گفت: قانون مجلس شورای اسالمی مقرر کرده است که از ابتدای 
دی ماه سازمان های بیمه گر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک مبالغی به مراکز 

ارائه دهنده خدمت پرداخت کنند.
در  را  خود  شدگان  بیمه  اطالعات  بانک  بود  الزم  ابتدا  گفت:  رضایی،  مهدی 
سامانه های خود کارسازی کرده و سپس بانک اطالعات شرکای کاری و قوانین 
و حذف  برخط  پایگاه های  ایجاد  نهایتا  و  می آوردیم  سامانه هایمان  در  را  بیمه ای 
دفترچه های کاغذی و آغاز نسخه نویسی الکترونیک که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده 

بود در دستور کار بود.
وی افزود: اکنون با پیشرفت میانگین ۸۰ درصدی در نسخ تولید شده مربوط به 
بیمه سالمت در شرایط نسبتا خوبی قرار داریم و امیدواریم بتوانیم قانون مجلس را 

در موعد مقرر به سرانجام مطلوب برسانیم.
او تاکید کرد: قانون مجلس شورای اسالمی مقرر کرده است که از ابتدای دی ماه 
سازمان های بیمه گر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک مبالغی به مراکز ارائه دهده 

خدمت پرداخت کنند.
رضایی ادامه داد: فکر می کنم موضوع نسخ الکترونیک اصالح ساختار خوبی است 
که در  حوزه سالمت ایجاد می شود و مخاطب آن همه ارکان نظام سالمت از جمله 
سازمان های بیمه گر هستند. آنچه که برعهده سازمان های بیمه گر بود حداقل در 
سازمان بیمه سالمت به آن پرداخته شد و شرایط نسبتا مطلوبی داریم اما باید سایر 

شرکا هم نقش خود را ایفا کنند.

نگاه غلط زندگی مدرن به 
فرزندآوری

 
نگاه  درباره  توقف«  »بدون  برنامه  در  ولدی«  عباسی  »محسن  حجت االسالم 
زندگی مدرن به موضوع فرزندآوری گفت: زندگی مدرن با نوع نگاهی که به آدم ها 
می دهد گاهی اوقات در بدیهیات هم سؤاالتی تولید می کند نظیر اینکه چرا باید 
ازدواج کنیم، یا بچه دار شویم؟، اگر ۳۰۰، 4۰۰ سال پیش این سؤاالت را از کسی 
دارد؟،  اولیه سؤال وجود  نیازهای  نگاه می کرد که مگر در  با تعجب  می پرسیدیم 
در درجه اول باید پاسخ داد، این جزء طبیعت و غریزه ماست و سؤال کردن درباره 
آن چیزی که جزء خلقت است، اشتباه است اما وقتی نوع زندگی تغییر کرده است 
و چیزهایی که اصیل نیست اصیل می شود اولویت ها هم جابه جا می شوند لذا این 

سؤاالت هم پیش می آید.
برای  دلیلی  را  فرزند  دردسرهای  و  مشکالت  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بی دردسر  هم  خوردن  حتی  خوب  کرد:  اظهار  می کنند،  عنوان  بچه دارنشدن شان 
نیست اما وقتی نیاز است این کار را انجام می دهیم! حرف من این است که به دلیل 
تغییر نوع زندگی، برخی چیزها برای ما اصالت پیدا می کند، طوری که جای نیازها 
عوض می شود، اگر کسی از من بپرسد برای چه باید بچه دار شویم؟، می گویم چون 
انسانیم و نیاز به داشتن فرزند و نیاز به امتداد در همه آدم هاست، امروز یکی از 
دغدغه های علم پزشکی در سراسر دنیا این است که چه کار کنیم نابارورها، بارور 

شوند، اگر این نیاز کاذب بود دلیلی نداشت که این همه دنبال آن باشیم.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه متأسفانه جامعه امروز به این نیاز به عنوان یک 
امر حاشیه ای نگاه می کند، یادآور شد: در حالی که خدا در آفرینش ما بسیاری از 
شادابی ها و نشاط ها را در پرورش فرزند قرار داده است اما ما شادی و شادابی را در 
جای دیگر جست وجو می کنیم، جست وخیز، بازی و شیطنت بچه جزئی از شادابی 
انسان است و این هیچ ربطی به دین و آئین ندارد، حتی اگر کسی اعتقاد هم نداشته 
باشد این را حس می کند که وقتی بچه متولد می شود نشاطی وارد زندگی می شود 

که این را در هیچ شغل، تفریح و رفاهی پیدا نکرده ایم.
عباسی ولدی ادامه داد: واقعًا اگر از این زاویه به انسان نگاه کنیم، می بینیم انسان 
دیدگاه  از  کند؛  نمی تواند عوض  را هم  نوع خلقتش  و  است  آفریده شده  این طور 
خالق مان همه انسان ها نیاز به ازدواج و فرزندآوری را دارند و پایه و ذات انسان ها 
در این غریزه یکسان است اما نوع نگرش به دنیا می تواند نیازهای ما را جابه جا کند، 
ما انسانیم و به حکم انسان بودن رشد را دوست داریم و از اینکه بانی رشد موجود 
دیگری باشیم به شدت آرامش پیدا می کنیم به ویژه خانم ها که حتی از پرورش یک 
گیاه هم احساس آرامش و لذت می کنند، انسان متمایل به رشد است و از اینکه 
بانی رشد باشد به شدت لذت می برد.وی با تذکر اینکه اما باید حواس مان باشد که 
نباید خودخواهانه به این موضوع نگاه کنیم.، یادآور شد: باید حواس مان باشد که 
در فرزندپروری اصلی ترین مسئولیت، مسئولیت رشد اوست، وقتی از لذت و شادابی 
فرزنددار شدن صحبت می کنیم صرفًا از یک سروصدایی که به خانه اضافه شده 
است حرف نمی زنیم بلکه از یک رشد حرف می زنیم، رشد برترین مخلوق خدا در 
دامن من که لحظه به لحظه شاهد آن هستم، این آن چیزی است که وقتی از این 
زاویه به آن نگاه می کنیم همه وجود انسان شاداب می شود و تمام سختی ها نیز 
از این زاویه شیرین است؛ چه لذت دنیایی و چه معنوی فرزند جزء لذت های ممتد 

است و رشدی هم که تولید می کند جزء رشدهای ممتد است.
این محقق و پژوهشگر در حوزه سبک زندگی تصریح کرد: همه عالم مایه رشد 
همسر،  کنیم،  نگاه  موضوع  این  به  چطور  که  دارد  این  به  بستگی  فقط  ماست، 
بچه، پدر، مادر همه مایه رشد من هستند اما مهم این است؛ نگاه من به این دنیا 
اصاًل نگاه رشدیافتگی هست یا نه؟ وقتی نگاهم رشد باشد که به دنیا آمدم که 
مسیری را طی کنم که تا ابدیت من را بسازد، چشمم صیاد فرصت ها می شود و 
تحمل سختی های فرزند، خودش مایه رشد است؛ فرزند یکی از عوامل اصلی رشد 
و یک انگیزه قوی برای رشد است، البته برای رسیدن به این رشد و تکامل نیز 
پیچیده ای  فرمول  و  است  به دست آوردنی  هم  آنها  که  است  الزم  توانمندی هایی 

هم ندارد.

می کنند  رشد  همه جا  که  هستند  قارچ هایی  کپک ها   
مواجه  شده  کپک زده  غذایی  مواد  با  بارها  ما  همه  و 
قسمت  برداشتن  با  مواقع  بیشتر  در  اما  شده ایم، 
درحالی که  کرده ایم،  مصرف  را  غذایی  ماده  کپک زده، 
در بیشتر مواقع کپک به داخل ماده غذایی نفوذ کرده و 

مصرف آن تهدید جدی برای سالمت ما است.
- کدام مواد غذایی کپک زده را می توان مصرف کرد؟

- کپک ها با بدن ما چه می کنند؟
و  مورد کپک ها  در  عمومی  پزشک  دلشاد  مریم  دکتر 
خطرات آن بر سالمتی انسان ها، اظهار کرد: برخالف 
بسیار خطرناک  ما  برای سالمتی  تصور عامه کپک ها 
از  که  می شوند  محسوب  قارچ  نوعی  کپک ها  هستند. 
میلیون ها سال پیش وجود داشته اند و همه جا رشد پیدا 
و  مرطوب  گرم،  محیط های  اینکه  بابیان  می کنند.وی 
برای رشد کپک ها هستند،  بهتری  تاریک محیط های 
وجود  همه جا  کپک ها  که  می بینیم  این وجود  با  گفت: 
دارند و حتی بارها دیده ایم در یخچال که محیط خنکی 
همه جا  کپک ها  می زنند، پس  کپک  غذای  مواد  است 
هستند و باید مراقب باشیم کپک بر روی مواد غذایی 

ایجاد نشوند.
با  معمواًل  که  مسمومیتی  شایع ترین  پزشک  این 
نان  کپک  با  مسمومیت  را  می شود  ایجاد  کپک های 
نرمی  و  مرطوب  بافت  دلیل  به  افزود:  و  کرد  عنوان 
است.  کپک ها  رشد  برای  مناسبی  محل  دارد  نان  که 
افراد بعد از خوردن نان کپک زده دچار عالئم گوارشی 
می شوند و گاهی با عالئمی مثل دل درد، تهوع، استفراغ 

و اسهال به اورژانس مراجعه می کنند.
وی در مورد خطر کپک ها برای سالمتی انسان، توضیح 
از  را  گوارش  دستگاه  مفید  باکتری های  کپک ها  داد: 
دستگاه  التهاب  باعث  موارد  برخی  در  و  می برند  بین 
گوارش  دستگاه  است  ممکن  حتی  می شوند،  گوارش 
ما را سوراخ کنند. برخی افراد نیز به کپک ها حساسیت 
دارند و ممکن است با مصرف کپک ها دچار آلرژی های 

شدید شوند.
دلشاد با بیان اینکه عالئم گوارشی و مسمومیت بعد از 
خوردن کپک ها معمواًل 24 تا 72 ساعت بعد از خوردن 
کپک بروز می کند، تصریح کرد: خوردن مداوم و کم کم 

کپک ها منجر به مشکالت شایعی مثل مشکل گوارشی 
کپک ها  یکسری  می شود.  کبد  سرطان  به  منجر  یا  و 
که سم هایی مثل مایکوتوکسین ها و آفالتوکسین ها 
هستند  خطرناک تری  بسیار  گروه های  می کنند  ترشح 
کنند  پیدا  تکثیر  لبنیات  و  آجیل  بر روی  که می توانند 
مواد غذایی  این  در مصرف  زیادی  بسیار  باید دقت  و 

داشته باشیم.
- کپک را بو نکشید

وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که همیشه توصیه 
می شود این است که اگر در یخچال و یا بر روی ماده 
میسیلیوم  چون  نکشید  بو  هرگز  دیدید  کپک  غذایی 
برخی  در  و  می شود  تنفسی  مجاری  وارد  کپک  های 

افراد آلرژی های شدید ایجاد می کند.
سالمتی  برای  کپک ها  خطر  به  اشاره  با  پزشک  این 
کپک زده  غذایی  ماده  دیدیم  اگر  کرد:  تأکید  انسان، 
قرار  پالستیکی  یا  کاغذی  ظرف  در  را  آن  حتمًا  باید 
داده و در سطل های دربسته، جایی که دور از دسترس 
کپک ها  چون  بیندازیم،  دور  باشد  حیوانات  و  کودکان 

بسیار خطرناک هستند.
خواستیم  و  زد  کپک  غذایی  ماده  اگر  داد:  ادامه  وی 
باید حتمًا  بشوییم  را در سینک ظرف شویی  آن  ظرف 
ظرف شویی را ضدعفونی کنیم، به دلیل اینکه میسیلیوم 
محیط  تمام  می تواند  و  می شود  پخش  کپک ها  های 

آشپزخانه را آلوده کند.
گفت:  نیز  یخچال  کپک  کردن  تمیز  مورد  در  دلشاد 
دستمال  یا  اسکاچ  باید  می زند  کپک  یخچال  وقتی 
محیط یخچال را تمیز کنیم و سپس دستمال یا اسکاچ 
را دور بیندازیم، چون می تواند محیط آشپزخانه را آلوده 

کند.
- با نان کپک زده چه کنیم؟

وی در مورد اینکه کدام یک از مواد غذایی کپک زده را 
می توان مصرف کرد و کدام موارد غذایی را نمی توان 
مصرف کرد، توضیح داد: اولین و مهم ترین ماده غذایی 
که کپک روی آن زیاد دیده می شود نان است. اگر نان 
میسیلیوم  چون  بریزیم  دور  را  نان  کل  باید  زد  کپک 
های کپک ِ به تمام الیه های نان نفوذ پیداکرده است. 
در  شایعی  مشکل  که  نان  دورریز  از  جلوگیری  برای 

همه دنیا و ازجمله ایران است، باید مصرف نان روزانه 
باشد و یا نان را داخل فریزر نگهداری کرد، چون نان 
در محیط بیرون از یخچال و حتی داخل یخچال زود 

کپک می زند.
- کپک همیشه سبز و آبی نیست

و  آبی  همیشه  کپک ها  اینکه  یادآوری  با  پزشک  این 
داد:  توضیح  دارند،  مختلفی  رنگ های  و  نیستند  سبز 
سفید  کپک های  سفید،  نان های  روی  وقت ها  خیلی 
می زند که ما نمی بینیم و یکی از علت های مسمومیت 
با کپک همین موضوع است. کپک های پنیر هم گاهی 
سفید است و الیه سفیدرنگی روی پنیر یا آب آن ایجاد 

می شود که باید کل پنیر را دور بیندازیم.
به عنوان  که  پنیرهایی  کپک  نوع  اینکه  بابیان  وی 
بلوچیز در بازار وجود دارند با کپک های مضر متفاوت 
و  مفید  باکتری های  مثل  هم  کپک ها  گفت:  است، 
مثل  دارند  مضر  و  مفید  انواع  گوارش،  دستگاه  مضر 
بنابراین  هستند،  مفید  های  باکتری  که  پروبیوتیک ها 
دور  را  آن  باید  زد  کپک  خامه ای  و  سفید  پنیر  اگر 
بیندازید. اگر کپک روی پنیرهای سفت  و سخت مثل 
گودا دیده شد و مقدار آن کم بود می توانید یک و نیم 
سانتی متر از هر طرف و عمق کپک را ببرید و بقیه را 
مصرف کنید و چاقویی که با آن پنیر کپک زده را برش 

زده اید را هم خوب بشویید.
دلشاد در مورد کپک زدگی مواد غذایی دیگر گفت: مواد 
انواع خورشت ها، گوشت، مرغ، ماکارونی،  غذایی مثل 
سوسیس و پاستا، اگر کپک بزنند باید کاماًل دور ریخته 
شود، چون اسپورهای کپک در همه ماده غذایی وجود 
دارد اما با چشم غیر مسلح نمی توانیم آن را ببینیم، پس 

باید کل آن را دوز بریزیم.
- میوه های کپک زده را دور بریزید

وی بابیان اینکه سبزی ها نرم مثل کاهو و سبزی خوردن 
اگر کپک بزند باید کاًل دور ریخته شود، گفت: در مورد 
سبزی ها سخت مثل فلفل دلمه و هویج و گل کلم مثل 
اطراف  سانتی متر  دو  تا  نیم  و  می توان یک  گودا  پنیر 
را  سبزی ها  این  بقیه  و  ریخت  دور  و  برید  را  کپک 
سیب،  پرتغال،  نارنگی،  مثل  میوه هایی  کرد.  استفاده 

کیوی و خیار اگر کپک بزنند باید دور ریخته شوند.

اشتباه  به   افراد  برخی  اینکه  بر  تأکید  با  پزشک  این 
را  آن  بقیه  و  برمی دارند  مربا  یا  ژله  روی  از  را  کپک 
مصرف می کنند، گفت: این در حالی  است که اگر مربا 
یا ژله کپک زد باید کل آن دور ریخته شود چون کل 
کرده  نفوذ  زیرین  الیه های  به  کپک  های  میسیلیوم 

است.
- رب های کپک زده را دور بریزید

وی بابیان اینکه رب گوجه نیز از مواد غذایی است که 
اگر کپک زده شود کل آن باید دور ریخته شود، گفت: 
خیلی ها سطح کپک زده را از روی رب برمی دارند و بقیه 
به ویژه رب های خانگی که زودتر  استفاده می کنند،  را 
کپک می زند، درحالی که باید کاًل دور ریخته شود. یکی 
رب  زدن  کپک  از  جلوگیری  برای  خوب  راه های  از 
گوجه فرنگی، فریز کردن آن است که می توانیم جلوی 
کپک زدن رب را بگیریم و هر بار به اندازه مصرف، از 

فریزر خارج و استفاده کنیم.
که  ترشی  و  شور  شور،  خیار  زیتون،  داد:  ادامه  دلشاد 
مصرف باالیی در بین ایرانیان دارد، مخصوصًا آن هایی 
که به صورت فله ای خریداری می شود در بیشتر موارد 
کپک دارد، اما مغازه داران کپک را دور می ریزند و بقیه 
را می فروشند، در حالی  که کل ماده غذایی آلوده شده و 

باید دور ریخته شود.
- سم خطرناک بر روی آجیل ها

وی با اشاره به کپک های خطرناک مایکوتوکسین ها 
آجیل  روی سطح  است  ممکن  که  ها  آفالتوکسین  و 
وجود داشته باشد، گفت: این سم بسیار خطرناک است 
بابیان  پزشک  شود.این  ریخته  دور  باید  آجیل  کل  و 
اینکه ماست، آب غوره، آب لیمو و سرکه اگر کپک بزند 
کاًل باید دور ریخته شود، خاطرنشان کرد: معمواًل آب  
غوره های خانگی همیشه الیه ای از کپک دارد که مردم 
آن را برمی دارند و بقیه را استفاده می کنند، در حالی  که 

خیلی خطرناک است و نباید استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد می گویند مواد غذایی 
اظهار  برداشتن کپک می جوشانیم،  از  بعد  را  کپک زده 
کرد: این تصور اشتباهی است که کپک با جوشاندن و 
پختن از بین می رود، چون ماده غذایی کپک زده حتی 

اگر پخته شود همان آسیب را به سالمتی ما می زند.

با مواد غذایی کپک زده چه کنیم؟

خانواده، نردبان رشد اعضای خانه

هنگام »تمسخر« فرزندان توسط »فامیل« سکوت نکنید
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رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند 
و شهرسازی  راه  وزارت  بحران  مدیریت  و  غیرعامل 
از اعمال پروتکل های بهداشتی جدید برای مقابله با 
نام »امیکرون« خبر  به  ورود ویروس کرونای جدید 
مسافران  ورود  برای  محدودیت های جدیدی  که  داد 

خارجی به کشور به وجود آورده است.
در  کرونا  واکسیناسیون  گسترش  و  توسعه  وجود  با 
جهان، شیوع ویروس جهش یافته کرونا که سازمان 
جهانی بهداشت آن را »امیکرون« نامگذاری کرده و 
در طبقه بندی خطرناک قرار داده است، باعث احیای 
محدودیت ها و ممنوعیت های کرونایی در بسیاری از 

کشورها شده است.
البته روز گذشته شبکه خبری سی ان ان اعالم کرد که 
اسپانیا و اتریش اولین موارد ابتال به این سویه را طی 
24 ساعت گذشته گزارش کرده اند و آلمان نیز اولین 
مورد ابتال به سویه »امیکرون« را در بیماری که به 

خارج از کشور سفر نداشته، تایید کرده است.
جمهوری  کانادا،  بوتسوانا،  بلژیک،  اتریش،  استرالیا، 
رژیم  کنگ،  هنگ  آلمان،  دانمارک،  چک، 
جنوبی،  آفریقای  پرتغال،  هلند،  ایتالیا،  صهیونیستی، 
هستند  مناطقی  و  کشورها  انگلیس،  و  سوئد  اسپانیا، 
که تاکنون مواردی از ابتال به سویه امیکرون را تایید 

کرده اند.
رضا نفیسی -رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل 
راه  پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت  و نقل 
شرایط  اساس  بر  گفت:  باره  این  در  شهرسازی-  و 
کرونا،  ویروس  شیوع  نظر  از  جهان  و  ایران  کنونی 
پروتکل های جدیدی برای مقابله با ورود سویه جدید 
کرونا به نام »امیکرون« ابالغ شده است و کشورهای 
مختلف بر این اساس به کشورهای کم خطر، پرخطر 
کشورهایی  برای  و  است  شده  بندی  تقسیم  ویژه  و 
کرده،  پیدا  شیوع  آن ها  در  امیکرون  ویروس  که 

محدودیت های خاصی وضع شده است.
از  مسافری  اگر  جدید  پروتکل های  با  افزود:  وی 
جدید  سویه  که  )کشورهایی  نظر  مورد  کشورهای 
از سوی وزارت  کرونا در آن ها شایع شده است( که 
بهداشت اعالم و به روز می شود، قصد ورود به کشور 
جدیدی  محدودیت های  مشمول  باشد،  داشته  را 

خواهد شد.
رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند 
و شهرسازی  راه  وزارت  بحران  مدیریت  و  غیرعامل 
ادامه داد: در این شرایط مسافران این کشورها حتی 
کرده  دریافت  را  واکسن  دز  دو  هر  که  شرایطی  در 

باشند، باید ۱4 روز در قرنطینه بمانند.
نفیسی گفت: بر اجرای دقیق این پروتکل ها به دقت 
کرونایی  محدودیت های  و  ممنوعیت  و  شده  نظارت 
ابالغ  کرونایی  به بخش های مختلف  و  روز  به  دائما 
خواهد شد. اگر در هر یک از حوزه های مختلف تخلف 
و قصوری صورت بگیرد قطعا با آن برخورد می کنیم.

»امیکرون« محدودیت های 
کرونایی مسافران خارجی را 

برگرداند آوردگاه  در  ایرانی  مذاکره کنندگان  که  حالی  در   
تحریم های  رفع  و  ملت  حقوق  احقاق  مشغول  وین 
غیرقانونی و ظالمانه هستند، گروه های خارجی و داخلی 
سازمان دهی شده، تالش می کنند با ایجاد نوسان در بازار 

ارز، مذاکره کنندگان ایرانی را زیر فشار قرار دهند.
 این روزها که مذاکره کنندگان ایرانی در آوردگاه نفس گیر 
وین تمام تالش خود را برای احقاق حقوق ملت ایران 
ویژه  به  غرب  ظالمانه  و  غیرقانونی  تحریم های  رفع  و 
ایاالت متحده به کار گرفته اند، دست های پلیدی به کار 

افتاده اند تا از پشت خنجر بزنند.
در حالی که با توجه به اقدامات گسترده دولت سیزدهم در 
جهت سامان هی و مدیریت بازار ارز هیچ دلیل اقتصادی 
اما  ندارد،  وجود  خارجی  ارزهای  قیمت  افزایش  برای 
تابلوی صرافی ها کمتر نمایه ای از ثبات قیمت ها را نشان 

می دهد.
بازار  چشم انداز  که  شرایطی  چنین  در  دقیق تر؛  بیان  به 
ارز باید به سمت گشایش و کاهش قیمت باشد، عواملی 
فعال شده اند تا با تکمیل الیه های دیگر جنگ ترکیبی 
را  آرامش  رنگ  ارز  بازار  ندهند  اجازه  ایران  ملت  علیه 
به خود ببیند تا از این اهرم برای تشدید فشار بر ایران 

بهره ببرند.
هم زمان رسانه های معاند فارسی زبان در خارج و برخی 
از  گزارش های جهت دار،  انتشار  با  نیز  داخل  در  عناصر 
منفی  واکنش  عنوان  تحت  بازار  در  موجود  نوسان های 
بر  تا ضمن  می گویند  وین سخن  مذاکرات  به  ارز  بازار 
هم زدن آرامش بازار، فشار روانی هدف مندی را علیه تیم 

مذاکره کننده و مردم ایجاد کنند.
اخبار  زنگ  به  گوش  »دالر  چون  جهت داری  تیترهای 
ارتباط  بر  تاکید  و  و...  ارز«  بازار  »بالتکلیفی  وین«، 

التهاب نرخ ارز به مذاکرات، نمونه هایی از جوسازی های 
رسانه ای است که عامدانه مانع کنترل و مدیریت قیمت ها 

به ویژه در بازار ارز می شوند.
و  اقتصاد  کردن  شرطی  هدف  با  که  اخبار  دست  این 
آنان  امتیازدهی  برای  مذاکره کنندگان  به  فشار  تشدید 
است  از جبهه گسترده ای  تنها گوشه ای  انجام می شود، 
ایران تدارک دیده اند تا  که دشمنان در مواجهه با ملت 
را  دیگر  بازارهای  که  را  ارز  قیمت  داموکلوس  شمشیر 
هم تحت تاثیر می گذارد، باالی سر مذاکره کنندگان نگه 

دارند.

مجموعه اطالعاتی که به دست »نورنیوز« رسیده نشان 
می دهد که ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر 
مبنای یک نقشه کامال طراحی شده و به احتمال قوی 
از سوی کانون های ارزی در چند کشور خارجی همسایه 
صورت می گیرد و عناصری در داخل با هدف سوداگری 

در این سناریو ایفای نقش می کنند.
بدیهی است نظام سلطه به سرکردگی آمریکا تالش خود 
را به کار بسته تا در جنگی تمام عیار از همه ظرفیت های 
این  در  و  کند  استفاده  ایران  ملت  شکست  برای  خود 
مسیر در حالی که مذاکره کنندگان ایرانی در آوردگاه وین 

مشغول احقاق حقوق ملت و رفع تحریم های غیرقانونی 
به  را  داخل  بازار  که  می کنند  ظالمانه هستند، تالش  و 

هم بریزند.
خوشبختانه با توجه به پیش بینی های انجام شده از سوی 
اقتصاد  وابستگی  کاهش  با هدف  که  اقداماتی  و  دولت 
کشور به حوزه سیاست خارجی و به ویژه مذاکرات جاری 
در وین انجام شده، تاکنون نوسانات شکل گرفته در بازار 
که هیچ گونه ریشه اقتصادی نیز ندارد، کامال کنترل شده 
و تاثیر محسوسی بر روند عمومی در بازار نگذاشته است.
ذخایر ارزی مناسب، مدیریت هوشمند بازار و بهره گیری 
از  حاصل  ارزی  منابع  از  استفاده  ابتکاری  روش های  از 
صادرات نفتی و غیر نفتی که در گذشته از آن به عنوان 
منابع بلوکه شده یاد می شد از مهمترین اقداماتی است 
که تالش های جهت دار برای تاثیرگذاری بر بازار ارز را 

خنثی کرده است.
برای  نیمایی  ارز  تامین  و  اساسی  کاالهای  ارز  تامین 
و  مانع  هیچ  بدون  واسطه ای  و  ضروری  کاالهای 
بیماران،  دانشجویی،  متقاضیان  ارز  تامین  محدودیت، 
مجامع علمی و... از دیگر اقدامات در این خصوص است.
از  متاثر  بازار  التهاب  می رسد؛  نظر  به  اساس  این  بر 
از  ارز  سفته بازی،خروج  قاچاق،  غیرقانونی،  تقاضای 
کشور، تقاضای ارز خانگی، سوء استفاده از کد ملی افراد 
و... باشد که موجب آسیب دیدن مردم و تولید شده است.
صاحبان  و  مردم  هوشیاری  طبیعتا  شرایطی  چنین  در 
پس انداز از افتادن به دام طراحی های دشمن و سوءاستفاده 
ارز، ضمن تزریق  بازار  آنان به ورود  دالالن در تشویق 
آرامش به بازار می تواند دست مذاکره کنندگان کشورمان 

را در وین ُپر تر کند.

ناجا  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  اجتماعی  معاون   
تاکید  عنوان سند خودرو  به  برگ سبز  بودن  بر رسمی 
این  در  و شایعات مطرح شده  برخی حواشی  به  و  کرد 

خصوص پاسخ داد.
اینکه برگ سبز خودرو  سرهنگ عین اهلل جهانی درباره 
سند رسمی است یا نه؟ گفت: درباره شبهه هایی که دفاتر 
اسناد رسمی مطرح کرده اند هیات عمومی دیوان عدالت 
سند  بر  رای  است  قانون  حکم  در  آن  رای  که  اداری 
در  ثبت  به  نیاز  عدم  و  خودرو  سبز  برگ  بودن  رسمی 
اسناد رسمی داده است و دادستان کل کشور در  دفاتر 
۱۳ شهریور ۱4۰۰خطاب به دادستان های کشور بر تلقی 
برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تأکید کرد ولی 
اسناد  این همه شفافیت، برخی دفاتر  با وجود  متاسفانه 

رسمی تمکین نمی کنند.
ناجا  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  اجتماعی  معاون 
تخلفات  به  رسیدگی  قانون   2۹ ماده  اساس  بر  افزود: 
و  است  رسمی  سند  سبز  برگ  رانندگی  و  راهنمایی 
رای دیوان عدالت اداری و نظر دادستان کل کشور این 
موضوع را شفاف کرده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر 
این موضوع تاکید دارد و همچنین پلیس نیز به عنوان 
قوه حاکمیتی و مجری که این موضوع را دنبال می کند 
بر سند رسمی بودن برگ سبز تاکید دارد پس نمی توان 
افراد، حرف کانون  گفت در برابر نظر این تشکیالت و 
سردفتران بر الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی درست 

است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل 
نیروی  عهده  بر  خودرو  مالکیت  سند  صدور  نیز  کاال 
انتظامی گذاشته شده است و این ماده قانونی همچنان 
انقالب  بیان داشت: در سال۱۳۵۹ شورای  برجاست،  پا 

تصویب کرده که ورود دفاتر اسناد رسمی به حوزه سند 
خودرو ممنوع است و به اعتقاد ما این ماده تا سال ۸۹ 
حیات حقوقی داشته است و البته یک آیین نامه اجرایی 
باید برای آن نوشته می شد که سهل انگاری شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه 
داد: بر اساس ماده 47 و4۸ قانون ثبت، فرد برای اموال 
غیرمنقول خود باید به دفتراسناد رسمی برود ولی برای 
اموال منقول مانند طال و فرش و خودرو تاکیدی بر ثبت 
سند رسمی در دفاتر نیست و برداشت به اختیاری بودن 
است و اگر کسی دلش خواست می تواند برای خودروی 
خود به عنوان مال منقول بعد از دریافت سند پلیس به 

دفاتر ثبت اسناد مراجعه و سند ثبتی بگیرد.
بر اساس ماده ۱2۸7 قانون مدنی برگ سبز خودرو سند 

رسمی است
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱2۸7 قانون مدنی 
که به صراحت آمده است، سند رسمی سندی است که 
یا در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و یا در نزد مامورین 
صالحیتدار بر اساس صالحیتی که برای یک موضوعی 
دارند صادر شود، گفت: برگ سبز خودرو که در مراکز 
دارد  را  تعویض پالک صادر می شود حکم سند رسمی 
اداره  در  که  گواهینامه  مثل  رسمی  اسناد  دیگر  مانند 
راهنمایی رانندگی صادر می شود، گذر نامه که در اداره 
گذرنامه صادر می شود و مدارک تحصیلی که در آموزش 

و پرورش صادر می شود.
جهانی تاکید کرد: نیروی انتظامی به دنبال ارائه خدمت 
برای  هزینه ها  کاهش  و  بروکراسی  کردن  کم  و  آسان 
منقولی  کاالی  وقتی  که  دارد  تاکید  و  است  مردم 
نباید  ندارد،  خانه  دفتر  به  نیاز  که  می شود  خریداری 

هزینه ای به مردم تحمیل شود.

 وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهدافی که به نفع 
مردم است نمی توانیم به اهداف گروه خاص توجه کنیم 
مانند  نفع عموم جامعه ممکن است گروهی  برابر  و در 
مراکز  در  پلیس  گفت:  بشوند،  متضرر  اسناد  ثبت  دفاتر 
تعویض پالک با بازدید از خودرو اصالت آن را از لحاظ 
نشدن  دستکاری  اتاق،  نبودن  تیکه  دو  نبودن،  سرقتی 

شماره بدنه و شاسی و... تایید می کند.
ایران  نقلیه در  اینکه شماره گذاری وسایل  بیان  با  وی 
سال  به  و  شده  شروع  قاجاریه  دوره  اواخر  در  تقریبا 
دنبال  به  و  نقلیه  وسایط  رشد  با  و  گردد  برمی   ۱۳۰4

آن مسائل امنیتی و انتظامی تحوالت در شماره گذاری 
بیان کرد: در نظام قبلی شماره گذاری یک  ایجاد شد، 
سری اشکاالت از جمله مشخص نبودن سوابق انتظامی 
افراد، افزایش خودروهای سرقتی، معامالت قولنامه ای و 
وکالتی و اتاق های دو تیکه خودروها و... وجود داشت که 
موجب شد به منظور پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری 
دستکوب شدن  از  جلوگیری  خودروها،  قلو شدن  دو  از 
به  مالک  پیگیری  در  تسهیل  و  شاسی  و  بدنی  شماره 
لحاظ قضایی و امنیتی، شماره گذاری پالک ها فرد محور 

بشود.

 یک کارشناس حوزه کار معتقد است: با طرح هایی مثل 
پرداخت مزد توافقی به اسم ایجاد شغل نه تنها بیکاری 
پنج درصد نمی شود بلکه به زیان کارگر تمام می شود و 
مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، 

دنبال بیکار کردن عده ای دیگر باشیم.
حمید نجف درباره طرح توافقی کردن دستمزد و الحاق 
تبصره به ماده 4۱ قانون کار اظهار کرد:شخصا معتقدم 
این کار خطرناکی است و به نفع جامعه کارگری نیست.

می خواهند تبصره ای به ماده 4۱ اضافه کنند که یکسری 
از کارگاه های کوچک را که مثاًل دارای ۳ یا ۵ نفر کارگر 
هستند از قانون کار خارج کنند و مزد آنها را به صورت 

توافقی در بیاورند.
در  که  است  این  مصداق  کار  این  کرد:  تصریح  وی 
شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده 

ای دیگر باشیم؛ لذا به زیان کارگر خواهد بود.
ادامه داد: زمانی هست که کارفرما  این فعال حوزه کار 
به شدت دنبال نیروی کار می گردد و کارگر می تواند 
خودش را با قیمت باالتری عرضه کند ولی در شرایطی 
کرده  پیدا  افزایش  شدت  به  کشور  در  بیکاری  آمار  که 
تمام می شود مثاًل  نیروی کار  به ضرر  بر عکس  است 
وقتی در یک شهر ۱۰ کارگاه داریم که هر کدام به سه 
طرف  آن  از  شوند؛  می  نفر   ۳۰ نهایتا  دارند  نیاز  کارگر 
هزار نفر جویای کار داریم؛ یعنی افرادی که بیکار هستند 

کار   ۳۰ این  بخواهیم  اگر  گردند.حال  می  کار  دنبال  و 
کسی  چه  دنبال  کارفرما  کنیم  تقسیم  نفر  هزار  بین  را 
بپذیرد. باشد دستمزد کمتر  می گردد؟ کسی که حاضر 

با این کار فرد مجبور می شود به دلیل نیاز مالی تن به 
یک حقوق توافقی ناچیز بدهد.نجف درباره برقراری بیمه 
تامین اجتماعی در این طرح برای کارگران و روستاییان 
نیز، گفت: فرد بیمه شود ولی نتواند امرار معاش کند و 
چه  برنیاید  زندگی  های  هزینه  عهده  از  ناچیز  درآمد  با 
سودی دارد؟همین حاال روستاییان خودشان بیمه سالمت 
پس  هستند  عشایر  و  روستاییان  صندوق  بیمه  و  دارند 
نیازی به رفتن در دل چنین طرح های ندارند؛ ضمن آنکه 
در حال حاضر در یکسری کارگاههای کوچک و روستاها 
چنین طرحی در حال انجام است؛ طرف بازنشسته شده 
در یک نانوایی یا تاکسی تلفنی خود را مشغول کار کرده 

است تا درآمدی کسب کند.
با  بگیران  حداقل  و  کارگران  حال حاضر  در  افزود:  وی 
نمی  ایم  گرفته  درنظر  برایشان  که  حداقلی  همین کف 
توانند زندگی کنند و زیر خط فقر هستند خدا را خوش 
نمی آید از همین کف حداقلی هم پایین تر برویم و مزد 
طبقه  به  نیست،ظلم  کارگر  به  خدمت  بدهیم.این  کمتر 

کارگر و سوء استفاده از وضعیت بیکاری مملکت است.
یکسری  با  کنند  می  تالش  برخی  اگرچه  گفت:  نجف 
طرح ها به ایجاد شغل و رفع بیکاری کمک کنند ولی 

این کار به جای کمک، نتیجه عکس می دهد. چنانچه 
را  کار  بازار  باید  بدهیم  ارائه  جدید  طرح  خواهیم  می 
پنج  بیکاری  نرخ  هایی  طرح  چنین  با  کنیم،  ساماندهی 

درصد نمی شود.
کنیم  تالش  باید  ما  کرد:  تصریح  کار  حوزه  فعال  این 
مملکت را به سمت و سویی ببریم که تعداد مددجویان 
از بین برود  کمیته امداد روز به روز کمتر شود و نهایتا 

تعداد مددجویان کمیته  به  برخی تصمیمات  با  اینکه  نه 
امداد اضافه کنیم؛ بنابر این اضافه کردن تبصره هایی از 
این دست و تحت عنوان مزد توافقی به ماده 4۱ اصل 
قانون و ماده را خراب می کند و اتفاق مبارکی نیست؛ 
بهتر است قبل از هرگونه تصمیم و اقدامی درباره معایب 
و مزایای این گونه طرح ها تحقیق کنیم و پیامدهای آن 

را بسنجیم.

تاکید پلیس بر رسمی بودن برگ سبز به عنوان سند خودرو

توافقی کردن حقوق کارگر؛ ایجاد شغل یا رواج بیکاری؟

پشت پرده نوسانات ارزی هم زمان با مذاکرات هسته ای

موقعیت 
شغلی و سرمایه 

گذاری ویژه
)در شهرستانهای سیرجان

 و رفسنجان(
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