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که  می پردازیم  روزانه ای  عادت  چند  به  مطلب  این  در 
روانتان  سالمت  به  منجر  می کنند،  کم  استرستان  از 
از  به شما می دهند. مهم تر  می شوند و احساس شادی 
از شما  زیادی  انرژی  و  وقت  عادت ها  این  اینکه  همه 
باقی  اما  دهید  ادامه  کردنتان  ورزش  به  نمی گیرند. 
وقتتان را با درپیش گرفتن این عادت های سالم متعادل 

کنید.
کمتر  و  کنید  شادی  احساس  بیشتر  دارید  دوست  آیا 
دارند!  دوست  افراد  بیشتر  خب  باشید؟  داشته  استرس 
می توانند  تغییرات کوچک  روان،  تقویت سالمت  برای 
بسیار  تغییرات  حتی  کنند.  ایجاد  بزرگی  تفاوت های 
جزئی در نحوه فکرکردن و رفتار کردن می تواند استرس 
را کم کرده، اعتمادبه نفس را بیشتر کرده و روابطتان با 
دیگران را بهبود بخشد. نیازی نیست سبک زندگی تان 
را زیرورو کنید تا احساس بهتری داشته باشید؛ در عوض 
روزانه تان  عادت های  در  کوچک  تغییراتی  با  می توانید 

شروع کنید.
که  می پردازیم  روزانه ای  عادت  چند  به  مطلب  این  در 
روانتان  سالمت  به  منجر  می کنند،  کم  استرستان  از 
از  به شما می دهند. مهم تر  می شوند و احساس شادی 
از شما  زیادی  انرژی  و  وقت  عادت ها  این  اینکه  همه 
باقی  اما  دهید  ادامه  کردنتان  ورزش  به  نمی گیرند. 
وقتتان را با درپیش گرفتن این عادت های سالم متعادل 

کنید.
هر روز حداقل 20 دقیقه بیرون بروید

برای  خوبی  درمان  گذراندن،  وقت  خانه  از  بیرون 
از  بعضی  می دانستید  آیا  است.  افسردگی  و  استرس 
مواد  فیتونسیدها  می کنند؟  آزاد  فیتونسید  درخت ها 
شیمیایی هستند که برای سالمت جسم و ذهن مفیدند. 
این مواد شیمیایی طبیعی نه تنها حالتان را بهتر می کنند 
قلبتان  ضربان  می دهند،  کاهش  را  خونتان  فشار  بلکه 
را پایین می آورند و حتی به سالمت سیستم ایمنی تان 

طبیعت،  در  گذراندن  وقت  بنابراین  می کنند؛  کمک 
درمان بسیار خوبی برای اضطراب و افسردگی و کمک 
به سالمت روان است. هر روز حداقل 20 دقیقه بیرون 
که  روزهایی  بزنید.  قدم  سبز  فضای  در  کمی  و  بروید 
وقت بیشتری دارید و هوا هم خوب است، به جنگل یا 
کوهستان بروید. متعجب خواهید شد که چقدر حالتان 

خوب شده و احساس بهتری دارید.
صبح به محض بیدارشدن از خواب پرده ها را کنار بزنید 

و پنجره ها را باز کنید
ساعات  در  طبیعی  نور  معرض  در  چشم ها  قراردادن 
که  بدنتان  بیولوژیکی  ساعت  می کند  کمک  روز  اولیه 
هورمون ها و مواد شیمیایی مغز را کنترل کرده و بر حس 
و حال و خواب و تقریبًا بر همه عملکردهای فیزیکی و 
ذهنی بدنتان اثر می گذارد، تنظیم شود. استفاده از نور 
طبیعی در ابتدای روز، دوپامین و سروتونین را افزایش 
می دهد که دو هورمون مهم و مؤثر در خلق وخو هستند.

نور طبیعی اول صبح به کاهش عالئم افسردگی فصلی 
دریافت  مطالعه ای  می کند.  کمک  نیز  غیرفصلی  و 
اثرات داروهای  با  فواید نور طبیعی صبح قابل مقایسه 
ضدافسردگی هستند. قرارگرفتن در معرض نور خورشید 

در ساعات اولیه صبح، کیفیت خواب شبتان را نیز باال 
می برد.

ساعات  در  طبیعی  نور  معرض  در  چشم ها  قراردادن 
که  بدنتان  بیولوژیکی  ساعت  می کند  کمک  روز  اولیه 
هورمون ها و مواد شیمیایی مغز را کنترل کرده و بر حس 
و حال و خواب و تقریبًا بر همه عملکردهای فیزیکی و 
ذهنی بدنتان اثر می گذارد، تنظیم شود. استفاده از نور 
طبیعی در ابتدای روز، دوپامین و سروتونین را افزایش 
می دهد که دو هورمون مهم و مؤثر در خلق وخو هستند

سال های سال پزشکان می گفتند چربی دشمن شماست 
اما حاال معلوم شده که قند، عامل چاقی اپیدمیک بوده 
و مشکالتی برای سالمتی به دنبال دارد، مانند بیماری 
قلبی و دیابت. مطالعات جدید زیادی دریافته اند مصرف 
قند زیاد می تواند اضطراب و افسردگی را بیشتر کند. قند 
چگونه بر خلق وخوی شما اثر منفی می گذارد؟ مصرف 
غذاهایی که قند زیاد دارند یا سرشار از کربوهیدرات های 
تصفیه شده اند، مثاًل کیک و کلوچه، نان سفید یا دونات، 
ایجاد  می تواند  که  می شوند  خون  قند  نوسان  باعث 
اضطراب و تحریک پذیری عصبی کند و سپس احساس 
ذخایر  قندی،  غذاهای  ضمنًا  بدهد.  شما  به  خستگی 

ویتامین B بدن را تحلیل می برند. ویتامین های گروه 
B برای سطح سالمی از انرژی و سالمت روان مهم اند؛ 
بنابراین وقتی بی حوصله یا ناراحتید، خوردن یک بسته 
تغذیه تان  در  تغییراتی  نمی کند.  ما  به  کمکی  چیپس 
ایجاد کنید، هله هوله کمتر بخورید و بیشتر از غذاهای 

سالم و طبیعی استفاده کنید.
می گذارد،  اثر  زندگی  جنبه های  همه  بر  روان  سالمت 
شغلی  روابط  تا  گرفته  دوستانه  و  خانوادگی  روابط  از 
اثر  نیز  جسم  سالمت  بر  روان  سالمت  اجتماعی.  و 
می گذارد. به همین دلیل مهم است که قدم هایی برای 
بهبود سالمت روانتان بردارید. اگر نتوانید به خواسته های 
نابجای دیگران »نه« بگویید، دچار استرس و نارضایتی 
از خود خواهید شد. ناتوانی در »نه گفتن« دلیل اصلی 
است که خیلی ها زندگی و تجربیات نامتعادلی دارند و با 
احساس آشفتگی و سردرگمی زندگی می کنند. راه حل 
چیست؟ یاد بگیرید چطور »نه« بگویید. به همه چیز و 
همه کس جواب مثبت دادن، بی توجه به اینکه خودتان 
و  می زند  لطمه  روانتان  به سالمت  نه  یا  باشید  راضی 
روابطتان  کنترل  به  قادر  کل  طور  به  می شود  باعث 
نباشید و خودتان و دیگران را در نهایت ناراضی کنید. 
به  کنید  سعی  کردید،  پریشانی  احساس  که  بار  این 
این  وقتی  بگویید،  »نه«  دیگران  نابجای  خواسته های 
راحت تر  برایتان  بعد  بار  که  دید  خواهید  کردید  را  کار 
خواهد شد. قبول کنید که شما قهرمان زندگی دیگران 

نیستید و نمی توانید همه را راضی نگه دارید.
باشند  داشته  تداوم  درصورتی که  کوچک  تغییرات  این 
نیست  کنند. الزم  تقویت  را  روانتان  می توانند سالمت 
هر  کنید  سعی  دهید.  انجام  به یک باره  را  آن ها  همه 
بار به یکی از آنها مشغول شوید و ببینید چه اثری بر 
حس و حال و میزان استرستان می گذارد. خو گرفتن به 
این رفتارهای کوچک، تأثیر مثبت بر سالمت جسم و 
روحتان می گذارند به این شرط که مداومت داشته باشید

ضعف دولت الکترونیک باعث 
تشدید آلودگی هوا!

انجمن  نوجوان در  تیم تخصصی کودک و  عضو 
ازدواج و خانواده کشور، درباره اینکه برخی والدین 
پس از به دنیا آمدن فرزندان بنا به دالیل مختلف 
از جمله اشتغال و نداشتن وقت کافی برای بزرگ 
را  کردن بچه ها، مسئولیت بزرگ کردن فرزندان 
کامال به دوش پدر بزرگ و مادر بزرگ می اندازند، 
گفت: انداختن مسئولیت بزرگ کردن فرزندان بر 
دوش مادر بزرگ و پدر بزرگ، بزرگترین خطری 
این  در  چراکه  است  فرزندان  متوجه  که  است 
شرایط کودک دچار چند تربیتی شده و با تربیتی 
بزرگ می شود که متعلق به چند نسل قبل از خود 

و نه نسل خود اوست.
دکتر آسیه اناری، اظهار کرد: ما توصیه می کنیم تا 
دو سالگی، کودکان در کنار والدین باشند و والدین 
برای آن دو سال برنامه ریزی کنند. البته این امر 
به معنای کمک نگرفتن از پدر بزرگ و مادر بزرگ 
و یا سایر اقوام برای بزرگ کردن فرزندان نیست 
اما انداختن تمام مسئولیت بزرگ کردن نوه ها به 
کار  آسیب زاترین  بزرگ  مادر  و  بزرگ  پدر  دوش 

است.
بیان  با  نوجوان  و  کودک  بالینی  روانشناس  این 
اینکه در این شرایط نوع تربیتی که کودک از پدر 
بزرگ و مادر بزرگ خود دریافت می کند متناسب 
با شرایط روز نیست،این را هم گفت که بعضا پدر 
بزرگ و مادر بزرگ به دلیل عشق بی نهایت خود 
به نوه ها به تمام درخواست  آنها پاسخ مثبت داده 
بچه ها  به  گفتن  نه  توانایی  عدم  آسیب های  از  و 

آگاه نیستند.
بالینی  روانشناسی  انجمن  رییسه  هیئت  عضو 
در چنین  دیگر  از سوی  افزود:  نوجوان  و  کودک 
شرایطی رابطه بین فرزندان و والدین دچار خدشه 

می شود. این در حالی است که در دوره نوجوانی به 
شدت نیازمند رابطه گرم فرزندان و والدین هستیم 
رابطه،  این  دیدن  لطمه  صورت  در  رو  این  از  و 

مشکالتی ایجاد می شود.
به گفته وی، سپردن مسئولیت کامل بزرگ کردن 
فرزندان به پدر بزرگ و مادر بزرگ و توقع داشتن 
از آنها در این راستا بسیار اشتباه است، با این حال 
در صورتی که خود پدر بزرگ و مادر بزرگ راضی 
به این امر باشند و با این شرط که مسئولیت اصلی 
تربیت فرزندان با خود والدین باشد، مشکلی وجود 

ندارد.
عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و 

نوجوان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
چطور  اینکه  درباره  باید  والدین  که  است  معتقد 
می توانند بدون افزایش بار مسئولیت و فشار به پدر 
کنند  مراقبت  فرزند خود  از  بزرگ،  مادر  و  بزرگ 
گرفتن  کمک  با  امر  این  البته  و  بگیرند  تصمیم 
از بزرگ ترها برای بزرگ کردن فرزندان متفاوت 
است چراکه مسئولیت اصلی زندگی تمام افراد با 

خودشان است.
می توانند  والدین  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
پدر  از  فرزندان  کردن  بزرگ  برای  اوقات  گاهی 
بزرگ و مادر بزرگ بچه ها کمک بگیرند اما نباید 
بزرگ  امور  تمام  که  باشند  داشته  را  انتظار  این 

کردن بچه ها را به آنها بسپارند.
این روانشناس، سپردن مسئولیت تربیت فرزندان 
مواردی  جمله  از  را  بزرگ  مادر  و  بزرگ  پدر  به 
آسیب های  و تحول کودکان  در رشد  دانست که 
در  کرد:  تصریح  و   می گذارد  جای  بر  ماندگاری 
والدین  به  تربیتی  و  روحی  نظر  از  کودکان  واقع 
خود نیاز دارد و پدر بزرگ و مادر بزرگ نمی توانند 
این نیاز را تامین کنند چراکه نحوه و نوع تربیت 
آنها متعلق به نسل های پیشین است. بچه ها باید 
همگام با نسل خود تربیت شوند. از سوی دیگر با 
توجه به اینکه به طور معمول و طبیعی، سنی از 
پدربزرگ و مادربزرگ گذشته است، کودک بیش 
از آنچه انتظار می رود در صورت فوت این عزیزان 
با  نمی تواند  کرد،  خواهد  تحمل  را  آنها  نبود  غم 
والدین خود کنار آید، قوانین والدین را نمی پذیرد 
در  نمی شناسد.  رسمیت  به  را  والدین  حتی  و 
و  شده  دوگانه  تربیت  دچار  کودک  شرایط  این 

آسیب های جبران ناپذیری به سراغش می آید.
اناری در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگرچه ما 
دوستان  و  خانواده  اجتماعی  حمایت  و  کمک  به 
اما  نیازمندیم  خود  فرزندان  کردن  بزرگ  برای 
این امر با سپردن تمام مسئولیت بزرگ کردن و 
بزرگ  مادر  و  بزرگ  پدر  دست  به  بچه ها  تربیت 
مسئولیت  و  مراحل  تمام  است.   متفاوت  بسیار 
پدر  باشد.  والدین  با  باید  فرزندان  کردن  بزرگ 
بزرگ و مادر بزرگ وظیفه ای ندارند که بچه های 
در  دارند  وظیفه  بلکه  کنند  بزرگ  را  فرزندشان 
بزرگ کردن بچه ها به فرزندان خود کمک کنند و 

با این کار در حال لطف به فرزندان هستند.

آن  تاثیر  گیرد  قرار  مسئوالن  توجه  مورد  الکترونیک  دولت  خدمات  ارتقاء  اگر 
انرژی  کاهش مصرف  و  تردد شهری  کاهش  موجب  به  هوا  آلودگی  کاهش  در 

می تواند بسیار چشمگیر باشد.
ریشه یابی عوامل آلودگی هوا نشان می دهد که مهار آن نیازمند بازنگری کلی در 
بسیاری از سیاست های کشور است. در این میان یکی از مواردی که توجه به آن 
می تواند موثر باشد توجه به دولت الکترونیک است. در حالی که در سال های اخیر 
همواره بر ارتقاء خدمات دولت الکترونیک تایید شده است اما در عمل همچنان 

شاهد هستیم که این خدمات با ایراداتی مواجه است.
غیرحضوری  خدمات  در  پیشرفت هایی  گذشته  دهه   2 به  نسبت  اینکه  وجود  با 
قطعی های  شاهد  همچنان  اما  است,  شده  حاصل   ,... و  دولتی  ادارات  بانک ها, 
مداوم سایت های ارائه دهنده خدمات, عدم پاسخگویی مامورین در مراجعات تلفنی 
 ,... و  دانشگاه ها  ادارات,  ثبت نامی  روند  در  مراحل  از  بخشی  بودن  حضوری  و 
هستیم که همه این موارد نیازمند توجه بیشتر مسئولین به ارتقاء بسترهای استفاده 

از خدمات دولت الکترونیک است.
اما سؤال اینجاست که توجه به خدمات دولت الکترونیک چگونه بر افزایش کیفیت 

هوا تاثیر می گذارد؟
هوا  آلودگی  افزایش  در  متحرک  و  ثابت  منابع  بخش   2 در  هوا  آلودگی  عوامل 
نقش دارند؛ عوامل متحرک وسایل نقلیه موتوری مانند خودروها, موتورسیکلت ها 
از جمله نیروگاه ها,  از عوامل ثابت نیز صنایع آالینده هوا  ..., هستند و منظور  و 

پاالیشگاه ها, کارخانجات و ..., است.
در کشور ما روزانه میلیون ها سفر از طریق وسایل نقلیه عمومی, خودرو شخصی 
و موتورسیکلت صورت می گیرد و بخشی زیادی از این ترددهای روزانه به واسطه 
در کالن شهرها  هوا  آلودگی  از  درصد   70 حدود  همچنین  است.  اداری  کارهای 
توسط این منابع متحرک ایجاد می شود که بیشترین نقش را در آلودگی هوا دارند. 
حال اگر بستر استفاده از خدمات غیر حضوری در کشور بیش از همیشه فراهم 
شود و خدمات دولت الکترونیک ارتقاء پیدا کند بخش زیادی از ترددهای روزانه 

کاهش پیدا می کند و در نتیجه آن آلودگی هوا کاهش پیدا می کند.
همچنین دولت الکترونیک در موضوع منابع آالینده ثابت نیز می تواند موثر باشد؛ 
مناسب  بسترهای  بودن  فراهم  صورت  در  که  کارمندان  از  باالیی  تعداد  روزانه 
و شرکت ها  ادارات  در  دهند,  انجام  دورکاری  از طریق  را  می توانند وظایف خود 
حضور می یابند و میزان باالی مصرف برق, انرژی, آب و استفاده از دستگاه های 
گرمایشی یا سرمایشی که در این محل ها استفاده می شود سبب فشار بیشتر بر 

نیروگاه ها شده و منجر به آلودگی هوا خواهد شد.

صحبت کردن خانواده همسر با 
زبان محلی و سوء تفاهم هایی که 

پیش می آید
یک روانشناس با تاکید بر اهمیت  کفیت فرهنگی در امر ازدواج، گفت: بعضا پیش 
می آید والدین زوجین که از دو طایفه متفاوت هستند، علیرغم اینکه می توانند به 
زبان فارسی صحبت کنند، دائما در حضور عروس یا داماد به زبان و گویش محلی 
ایجاد  به  منجر  می تواند  امر  این  استمرار  که  می کنند  صحبت  فرزندان  با  خود 

تفکرات منفی بافانه و سوء تفاهم هایی میان عروس و داماد شود.
فارسی  زبان  به  می توانند  اینکه  علیرغم  همسر  والدین  که  می آید  پیش  بعضا 
با فرزند خود به زبان محلی و  اما بارها در حضور عروس یا داماد  صحبت کنند 
مادری صحبت می کنند که استمرار این امر می تواند منجر به ایجاد سوء تفاهم، 

حساس شدن عروس یا داماد و شروع بحث و اختالفات میان زوجین باشد. 
به گفته وی، در چنین شرایطی معموال عروس یا داماد، آنچه را که به  اشتباه در 
ذهن خود درباره این گفتگو به زبان محلی تصور کرده است را به والدین همسر 
نسبت می دهد و این سوء تفاهم ها می تواند ابتدای بحث و اختالف میان زوجین 

باشد که بعضا می توان به همسران حق هم داد. 
طلوعی با تاکید بر اهمیت مشاوره پیش از ازدواج برای بررسی کفیت زوجین و 
جلوگیری از سوء تفاهم هایی که از تفاوت فرهنگی میان زن و مرد نشات می گیرد، 
مواجه هستند  اختالفاتی  با چنین  از عقد  در مرحله پس  و مردی که  افزود: زن 
باید توجه کنند در محافل خانوادگی حواسشان به همسر باشد تا در صورت لزوم 
درباره صحبت هایی که به زبان مادری انجام شده، توضیحاتی را به زبان فارسی 
به همسر خود بدهند و اینگونه منظور والدین و خانواده را به درستی روشن کنند. 
همچنین همسران می توانند تا حد امکان با والدین خود فارسی صحبت کنند تا از 

بروز این اختالفات جلوگیری کنند.
این روانشناس در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت کفیت در ازدواج، کفیت 
اعتقادی، نگرشی، ادراکی، اقتصادی، فرهنگی، ظاهری، سیاسی و شخصیتی را از 
جمله کفیت های الزم برای ازدواج میان زن و مرد دانست و تصریح کرد: کفیت 
و  اجتماعی معطوف شده  روابط  و  لهجه و سنت ها  و  و رسوم  آداب  به  فرهنگی 

گاهی رسوم میان زوجین آنقدر متفاوت است که منجر به ایجاد تنش می شود. 
وی همچنین این را هم گفت که بعضا ممکن است ازدواج هایی که با فرهنگ های 
مختلف انجام می شود با عدم تفاهم مواجه شده و در عین حال ازدواج بین دو فرد 
از دو شهر و طایفه متفاوت منعی ندارد اما باید سعی شود مشترکات فرهنگی در 

چنین ازدواج هایی بسیار زیاد باشد تا زوجین بعدها به مشکلی بر نخورند. 
طلوعی در پایان سخنان خود با توصیه به لزوم شناخت کافی زوجین از یکدیگر 
باعث  نیازهایشان  بررسی  و  یکدیگر  از  افراد  شناخت  داد:  ادامه  ازدواج،  از  پیش 
می شود از بروز اختالفات احتمالی در آینده جلوگیری شود و این شناخت زوجین از 
یکدیگر باید پیش از ازدواج و توسط مشاوره ها و روانشناسان متخصص بدست آید.

توانیر  نوین  فناوری  و  هوشمندسازی  مدیرکل 
باقیمانده  مشترکان  تمامی  امسال  پایان  تا  گفت: 
در صنعت، کشاورزی، ادارات و بخش های بزرگ 
تجاری، مجهز به کنتور هوشمند شده و مشترکان 
تابستان  پایان  تا  نیز  خانگی  بخش  پرمصرف 

کنتورهای هوشمند را دریافت خواهند کرد.
هادی مدقق در گفت و گویی تلویزیونی، با اشاره 
به تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده در کشور 
میلیون  یک  برای  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
مشترک، کنتور هوشمند نصب شده است که عمده 
کشاورزی،  صنعتی،  بخش های  در  مشترکان  این 
ادارات و مشترکان بزرگ تجاری است و بخشی از 
مشترکان خانگی نیز از این کنتورهای نسل جدید 

استفاده می کنند.
تصریح  برق  کنتورهای  انواع  به  اشاره  با  وی 
استفاده همان  مورد  کنتورهای  نسل  اولین  کرد:  
کنتورهای الکترومکانیکی است که از سال ۱۳۸۴ 

خط تولید و واردات آن متوقف شد.
مدقق با بیان این که نسل دوم کنتورها، دیجیتال 
نزدیک  تاکنون   ۱۳۸۴ سال  از  داد:  ادامه  هستند، 
است  شده  نصب  دیجیتال  کنتور  میلیون   20 به 
کنتورهای  این  اشتباه  به  مشترکان  از  برخی  که 
حقیقت  در  اما  می دانند،  هوشمند  را  دیجیتال 

که  ارتباطات  فناوری  توسعه  با  همراه  سوم  نسل 
عنوان  به  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دنیا  در 
از  که  می شوند  محسوب  هوشمند  کنتورهای 
امکانات آن می توان به دریافت و تبادل اطالعات 
از طریق مودم برای رصد و ارائه گزارش لحظه ای 

به مشترکان اشاره کرد.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر 

یادآور شد: ایران در دسته اولین کشورهای منطقه 
بود که این طرح را شروع کرد، اما هنوز در سطح 
هم  است.  نشده  نصب  مشترکان  برای  وسیعی 
اکنون شرکت های تولیدکننده نسل سوم کنتور از 
حمایت های فنی و فضای کسب و کار توسط توانیر 
بهره مند شده اند و خط دانش فنی و نرم افزاری آن 
کاماًل بومی سازی شده است. کنتورهای هوشمند 

برای افزایش کیفیت برق رسانی طراحی شده است 
از  بسیاری  از  ولتاژ شبکه  بررسی  و  کنترل  با  که 

صدمات به وسایل برقی جلوگیری خواهد کرد.
هوشمند  کنتورهای  نصب  اینکه  بیان  با  مدقق 
همراه با مودم ساخت داخل، برای مشترکان تک 
فاز خانگی و تجاری حدود 7۵0 هزار تومان هزینه 
دارد که بر اساس بودجه ۱۴00، مشترکان می توانند 
هزینه این کنتورها را در اقساط 2۴ ماهه بپردازند، 
گفت: برای مدیریت مصرف در ادارات دولتی مقرر 
شده است که میزان مصرف این سازمان ها پس از 
پایان زمان اداری به ۱0 درصد میزان مصرف آنها 

محدود شود.
برای  توانیر  مدت  کوتاه  برنامه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  شبکه  در  هوشمند  کنتورهای  جایگزینی 
باقیمانده  مشترکان  تمامی  امسال  پایان  تا  کرد: 
در صنعت، کشاورزی، ادارات و بخش های بزرگ 
تجاری مجهز به کنتور هوشمند شده که با توجه 
مصرف  درصد   ۵۵ می توان  آنها  مصرف  به سهم 

برق شبکه برق را مدیریت کرد. 
فناوری های  و  هوشمندسازی  مدیرکل  گفته  به 
پر  مشترکان  برنامه،  این  ادامه  در  توانیر  نوین 
کنتور  آینده  سال  تابستان  تا  نیز  خانگی  مصرف 

هوشمند دریافت خواهند کرد.

»چند تربیتی« در انتظار نوه هایی که توسط »پدر و مادر بزرگها« بزرگ می شوند

به جز ورزش چه عاداتی حالتان را خوب می کند؟

تجهیز همه مشترکان بزرگ برق به کنتور هوشمند تا پایان سال جاری
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با  همزمان  امروز  که  است  آن  دهنده  نشان  خودرو  بازار  رصد 
اخبار خوش شاهد کاهشی شدن نرخ دالر در بازار نیز بودیم و 

با این شرایط بازار شکل نزولی به خود گرفت.
می  تاکید  نیز  نکته  این  بر  خودرو  بازار  فعاالن  دیگر  سوی  از 
قیمت گذاری  نوسان  با  بازار خودرو  اینکه  به  توجه  با  کنند که 
می شود، عرضه و تقاضا در بازار همچنان در پایین حد خود قرار 
دارد و این امر موجب شده تا نه خریداری تمایلی برای عرضه 

در بازار داشته باشد و نه فروشنده وارد بازار شود.
اند،  قرار گرفته  ارزیابی  مورد  امروز  جمله محصوالت سایپا که 
»تیبا  معمولی«،  »کوییک   ،» »کوییک  »شاهین«،  به  می توان 
بازار  اشاره کرد. رصد  صندوقدار«، »تیبا2 معمولی« و »ساینا« 
محصوالت سایپا نشان دهنده آن است که امروز سایپایی ها با 

رشد ۱ تا 2 میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شدند.
براساس ارزیابی بازار امروز »ساینا« با افت یک میلیون تومانی 
 ۱96 به  آن  قیمت  شرایط  این  با  و  شد  گذاری  قیمت  بازار  در 

میلیون تومان رسید.
در میان خانواده تیبا نیز رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است 
قیمت  تومان  ۱۸0میلیون  امروز  بازار  در  صندوقدار«  »تیبا  که 
گذاری شد. از سوی دیگر قیمت »تیبا 2 معمولی« نیز امروز با 

افت یک میلیون تومانی در بازار ۱۸6 میلیونی شد..
میلیون  یک  افت  هم  امرو  نیز  کوییک  خانواده  دیگر  سوی  از 
داشت و هم بدون تغییر در بازار قیمت گذاری شدند. براساس 
یک  افت  با  امروز  بازار  در  »کوییک«  قیمت  بازار  ارزیابی 
میلیون تومانی در بازار به 20۱ میلیون تومان رسید و »کوییک 
تومان  میلیون   ۱9۵ بازار  در  قیمت  تغییر  بدون  هم  معمولی« 

قیمت خورد.
»شاهین«  است  آن  دهنده  نشان  سایپا  محصوالت  بازار  رصد 
تومان  میلیون   ۳۴۵ بازار  در  و  نداشت  قیمت  تغییر  امروز  نیز 

قیمت گذاری شد.

نقش مهم “ُرزماری” در 
مبارزه با کووید - ۱۹

محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشان دریافته اند ترکیب موجود 
می تواند  “رزماری”  آشپزی  در  استفاده  قابل  و  دارویی  گیاه  در 
تنفسی  حاد  کروناویروس سندرم  برابر  در  دو طرفه  یک سالح 

2)که باعث بیماری کووید۱9-می شود( باشد.
تحقیقاتی  “موسسه  دانشمندان  دی،  تی  اس  از  نقل  به 
که  یافته اند  شواهدی  اخیرشان  مطالعه  در  آمریکا  اسکریپس” 
 )Carnosic acid(”اسید “کارنوسیک  می دهد  نشان 
و  کرده  را مسدود   2 تنفسی  حاد  کروناویروس سندرم  می تواند 

التهاب را کاهش دهد.
کارنوسیک  ترکیب  که  دریافتند  مطالعه  این  طی  دانشمندان 
اسید می تواند برهم کنش بین بخش خارجی پروتئین میخ مانند 
کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 و آنزیم 2 مبدل آنژیوتانسین 
که ویروس از آن برای ورود به سلولها استفاده می کند را مسدود 

کند.
سطح  به  که  است  آنزیم  یک  آنژیوتانسین  مبدل   2 آنزیم 
قلب،  خونی،  ریه ها، رگ های  سلول های  خارجی(  بیرونی)غشاء 

کلیه ها و روده متصل می شود.
در این مطالعه محققان عالوه بر آنکه شواهدی را ارائه کردند، 
نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی را نیز بررسی کردند چرا 
که پیشتر نیز محققان اظهار کرده بودند، کارنوسیک اسید تاثیر 
که  )مسیری  قدرتمند  التهابی  مسیر  یک  مهار  در  جداگانه ای 
جمله  از  بیماری ها  سایر  در  همچنین  و  شدید  درکووید۱9- 

آلزایمر فعال است( دارد.
نویسنده   )Stuart Lipton(”لیپتون “استوارت  پروفسور 
ارشد این مطالعه گفت: ما فکر می کنیم که کارنوسیک اسید یا 
برخی از مشتقات بهینه  شده، به عنوان یک درمان بالقوه ارزان، 
ایمن و موثر برای کووید۱9- و برخی دیگر از اختالالت مرتبط 

با التهاب، عمل می کنند.
در یک مطالعه در سال 20۱6، لیپتون و همکارانش نشان داده 
بودند کارنوسیک اسید یک آبشار سیگنالینگ ضدالتهابی و آنتی 
اکسیدانی به نام مسیر Nrf2 را فعال می کند و شواهدی پیدا 
کرده بودند که نشان می داد این ترکیب عالئم مشابه آلزایمر را 
در موش های مبتال به این بیماری که به التهاب مغزی معروف 

است را کاهش می دهد.
در  بیشتری  مطالعات  همکارانش  و  لیپتون  جدید،  مطالعه  در 
باعث  که  ایمنی  سلول های  روی  بر  التهابی  ضد  اثر  این  مورد 
انجام  می شوند،  آلزایمر  و  کووید۱9-  در  افراد  بدن  التهاب 
دادند. نتایج آنها نشان داد که اثر این ترکیب می تواند در برابر 
سندرم  موارد  برخی  در  و  کووید۱9-  در  شده  مشاهده  التهاب 
گزارش  عالئم  که  طوالنی  کووید  به  موسوم  کووید  از  پس 
عنوان  به  اغلب  که  است  شناختی  مشکالت  شامل  آن  شده 

“مه مغزی”)brain fog( نیز توصیف می شود، مفید باشد.
نکاتی درباره گیاه ُرزماری

Salvia rosmari� ُرزماری یا  اِکلیل کوهی  یا  )روماَرن 
معطر،  برگ هایی  با  ساله  چند  و  چوبی  سبزی  یک   )nus
بنفش  صورتی،  سفید،  گل های  و  مانند  سوزنی  سبز،  همیشه 
یا آبی، بومی منطقه مدیترانه است. ُرزماری گیاهی مدیترانه ای 
است که عالوه بر کاربرد فراوان آن در آشپزی به عنوان یک 
گیاه شفابخش و درمان کننده انواع بیماری ها کاربرد دارد. پس 
استفاده  جهت  گل دار  گل های  و  شاخه ها  برگ ها،  کشت،  از 
باغ ها  در  تزئینی  گیاه  عنوان  به  ُرزماری  از  می شود.  استخراج 
استفاده می شود. از برگ ها برای طعم دادن به غذاهای مختلف 

نیز استفاده می شود.
یافته های این مطالعه در مجله “Antioxidants” منتشر 

شد.

افت قیمت در بازار 
محصوالت سایپا

لوازم  بازار  از  اخیر  روزهای  در  میدانی  گزارش های 
آلمانی،  ترک،  برندهای  جوالن  از  حاکی  خانگی 
برندهای  محدود  صورت  به  حتی  و  ایتالیایی 
کره ای  برندهای  کنار  در  انگلیسی،  و  آمریکایی 
برندهای  افت قیمت برخی  لوازم خانگی و  بازار  در 

خارجی قاچاق است.
بازار لوازم خانگی خلوت است و مغازه داران هم تمام 
تالششان را می کنند که شما خرید کنید. تقریبا همه 
گرانی  ماه  اسفند  که  می دهند  هشدار  فروشندگان 

است و بهتر است همین حاال خرید کنید.
لوازم  قیمت  کاهش  از  همچنین  فروشندگان  برخی 
می دهند:  خبر  اخیر  هفته های  طی  خارجی  خانگی 
»خارجی ها اخیرا ارزون تر شده، اما داخلی ها تغییری 

نکردن. البته بار خارجی جدید بیاد گرون تره«.
زمان  در  خارجی  برندهای  تنوع  اما  دیگر  نکته 
فقط  موضوع  دیگر  حاال  است.  واردات  ممنوعیت 
ترک،  برندهای  بلکه  نیست،  کره ای  برندهای 
انگلیسی،   و  آمریکایی  حتی  و  ایتالیایی  آلمانی، 
آنچه  اما  می خورد.  چشم  به  محدودتر،  هرچند 
کیفیت خرید مصرف کننده را تهدید می کند احتمال 
و  معروف  برندهای  درج  با  تقلبی  کاالی  فروش 
در  که  است  گارانتی  شرکت های  وجود  همچنین 
زمان ممنوعیت بدون مجوز ارگان خاصی کاالهای 
در  کننده  مصرف  و  می کنند  ضمانت  را  قاچاق 
امکان  شرکت ها  این  سوی  از  مشکل  بروز  صورت 

شکایت و پیگیری مطلوب را نخواهد داشت.
البته قاعدتا مغازه داران نمی توانند همه این ماجرا را 
برای خریدار توضیح دهند. برای مثال یکی از آن ها 
اینکه  برای  کننده  ضمانت  »شرکت های  می گوید: 

بتونن کار کنن، معموال پاسخگو هستن. معموال هم 
معموال  این  بر  عالوه  می گیرن.  مجوز  اتحادیه  از 
جنس خارجی به این زودی دچار مشکل نمی شه«.

بعضی برندها در زمان ممنوعیت ترخیص شدند!
تبلیغ  بیشتر  که  فروشندگان  از  دیگر  یکی  اما 
کاالهای آلمانی را می کند این موضوع را به گردن 
چه  خودت  داره  »بستگی  می اندازد:  کننده  مصرف 
باشی  ارزون  گارانتی  دنبال  اگر  بگیری،  گارانتی 
اصلی  گارانتی  اگر  اما  بخوری.  مشکل  به  ممکنه 

بگیری خیالت راحته«.

این اظهار نظر از آن جایی مهم می شود که فروشنده 
دیگری هم از فروش کاالهای جدید پر سر و صدای 
بوش با گارانتی اصلی خبر می دهد که تالش برای 
ترخیص ۴20 کانتینر از آن در زمان ممنوعیت بارها 
این  کاالهای  که  می گوید  حتی  او  شد.  خبرساز 
از ممنوعیت ترخیص  بعد  و  اخیر  برند در سال های 
ترک  برند  بوش،  محموله های  از  »بعضی  شده اند: 
بکو و برند انگلیسی کنوود بعد از ممنوعیت ترخیص 
شدند و بخاطر همین برندهای آلمانی و حتی ترک 
و  تقلبی  کاالی  بیشتر  هستن.  اعتماد  قابل  بیشتر 

کره ای  معروف  برندهای  اسم  به  چینی  کاالهای 
باید  بیشتر  اون ها  خرید  برای  و  می شن  فروخته 

مراقب باشین.«
جدیدترین قیمت لوازم خانگی در بازار

یخچال و فریزر ساید خارجی از ۴۴ تا ۱۱0 میلیون 
تومان و ایرانی ها متوسط ۳0 میلیون تومان فروخته 
که  ایرانی  پهن  فریزر  و  یخچال  می شود. همچنین 
سایدبای ساید  فریزر  و  یخچال  معادل  آن  عمق 

است، حدود ۱۸ تا 20 میلیون تومان قیمت دارد.
تومان  میلیون   ۴0 تا   ۱۱ از  هم  خارجی  لباسشویی 
ایرانی از هفت تا حدود ۱7 میلیون تومان قیمت  و 

دارد.
 ۴0 حدود  تا   ۱۳ از  نیز  خارجی  ظرفشویی  ماشین 
فروخته   20 حدود  تا   ۱۱ ایرانی  و  تومان  میلیون 

می شود.
تومان  میلیون   ۱2 تا  شش  حدود  گاز  اجاق  قیمت 
اجاق  معموال  می گوید  فروشندگان  از  یکی  و  است 
گازهای ارزان تر به صورت کارگاهی تولید می شوند 

و ممکن است استاندارد نباشند.
و  قیمت  بودن  نزدیک  جالب  نکته  میان  این  در 
به  خارجی  کاالی  بودن  ارزان تر  مواردی  در  حتی 
هم  فروشندگان  از  بسیاری  است.  ایرانی  نسبت 
توصیه می کنند که در این شرایط بهتر است برخی 
لباسشویی و  کاالها را خارجی بخرید: »اگر ماشین 
ظرفشویی ایرانی می شه ۳0 میلیون تومن برو دنبال 
کال  بخر.  ایرانی  همون  یخچال  ولی  خارجی،  برند 
باشه  خارجی  قیمت  باید نصف  ایرانی  قیمت جنس 

تا مردم بخرن.«

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای از کاهش سطح میزان 
درصد   ۵0 زیر  به  کسب وکارها  در  پروتکل ها  رعایت 
خبر داده که نانوایی ها، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها 
و پاساژهای مسقف در وضعیت نامساعدتری قرار دارند 
دولت  این شرایط،  ادامه  در صورت  داده که  و هشدار 
فعاالن  برای  شدید  محدودیت های  اعمال  به  مجبور 

اقتصادی در این ایام مهم خواهد شد.
آغاز  به  اشاره  با  ای  اطالعیه  طی  ایران  اصناف  اتاق 
موج ششم کرونا، سرعت ابتال و پر شدن بیمارستان ها 
در  درحالی که  که  کرده  تصریح  کرونایی،  بیماران  از 
ابتدا تصور می شد سویه جدید اومکیرون عالئم خفیفی 
دارد و به بستری یا مرگ نمی انجامد، اما آمارهای اخیر 
در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان می دهد این 
افزایش موارد بستری  با  نادرست است و جهان  تصور 
مبتالیان اومیکرون و افزایش مرگ ومیرها مواجه است.

از  برون رفت  راه  تنها  که  شده  تاکید  اطالعیه  این  در 
شرایط فعلی، تمرکز بیشتر بر رعایت دستورالعمل ها و 
رویه های صادره ستاد ملی مبارزه با کرونا است و حفظ 
گرو  در  اصناف  بزرگ  خانواده  و  مردم  عموم  سالمت 
قانونی  برخوردهای  و  این دستورالعمل ها  بهینه  اجرای 
ضمن  است  الزم  بنابراین  بود.   خواهد  متخلفان  با 
و  ماسک  از  استفاده  کرونا،  واکسن  سوم  دوز  دریافت 

رعایت سایر پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی 
اتاق ها و اتحادیه های صنفی  نیز در دستور کار تمامی 

قرار گرفته گیرد.
حاضر  حال  در  ایران  اصناف  اتاق  اعالم  طبق 

هم اکنون  کسب وکارها  در  پروتکل ها  رعایت  میزان 
تاالرهای  نانوایی ها،  و  رسیده  درصد   ۵0 زیر  به 
وضعیت  در  مسقف  پاساژهای  و  رستوران ها  پذیرایی، 
این  ادامه  در صورت  بنابراین  دارند.  قرار  نامساعدتری 

شدید  محدودیت های  اعمال  به  مجبور  دولت  شرایط، 
و  ضرر  موجب  که  شد  خواهد  اقتصادی  فعاالن  برای 
برای  ایام مهم  این  در  در کسب وکارها  زیان مضاعف 

اصناف خواهد شد.
تا  شده  خواسته  اصناف  از  اطالعیه  این  ادامه  در 
رعایت  در  اجتماعی  مسئولیت پذیری  افزایش  با 
از  افزایش آن به سطح بیش  پروتکل های بهداشتی و 
90 درصد، موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس در 
جامعه و حافظ جان و مال خود و خانواده و همشهریان 

شوند.
همچنین بر اساس اعالم اتاق اصناف ایران،  اتاق ها و 
اتحادیه های صنفی با تشدید بازرسی، نظارت و برخورد 
اندک خاطی، موجب ضمانت  پلمب واحدهای  قاطع و 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  پیش  بیش از  اجرای  در 

خواهند بود.
تمرکز  از  ایران  اصناف  اتاق  کل  دبیر  اخیرا  البته 
رعایت  و  واکسیناسیون  برای  فرهنگسازی  بر 
بر  نظارت  تشدید  همچنین  و  بهداشتی  پروتکل های 
توجه  با  که  بود  گفته  و  داده  خبر  پروتکل ها  رعایت 
بحث  دیگر  کرونا،  هوشمند  مدیریت  دستورالعمل  به 

تعطیلی مشاغل در پیک های کرونا مطرح نیست.

لوازم خانگی چند؟

هشدار اتاق اصناف نسبت به تعطیلی کرونایی در شب عید

سوم  فاز  نتایج  گفت:  ایران  پاستور  انستیتو  رییس 
داد  نشان  “پاستوکووک”  واکسن  بالینی  کارآزمایی 
که این واکسن تقریبا در ۱00 درصد داوطلبانی که 
بادی  آنتی  است  توانسته  اند  کرده  دریافت  را  آن 
خنثی کننده ویروس کرونا را تولید کند که موفقیت 

بسیار بزرگی است.
هشت  در  پاستوکووک  واکسن  سوم  فاز  کارآزمایی 
شهر و با حضور 2۴ هزار داوطلب از اردیبهشت ماه 
در مهرماه  این مطالعه  میانی  آنالیز  است.  آغاز شده 
و تحلیل  آنالیز  اولیه  نتایج  تهیه و هفته گذشته هم 

نهایی این فاز اعالم شد.
با  گو  و  گفت  در  شنبه  روز  بیکلری  علیرضا  دکتر 
داشت:  اظهار  ایرنا  آموزش  و  علم  گروه  خبرنگار 
از  موارد  از 9۵ درصد  بیش  توانسته در  این واکسن 

بیماری شدید و بستری شدن افراد پیشگیری کند.
بیگلری ادامه داد: این موضوع فراتر از آن چیزی بود 
بالینی  کارآزمایی  نتایج  اما  کردیم،  می  فکر  ما  که 
غالب  به  توجه  با  بزرگ  دستاورد  این  دهنده  نشان 

بودن واریانت واکسن گریز دلتا در کشور، است.
نوع شدید  داشت:  بیان  ایران  پاستور  انستیتو  رییس 
بیماری کرونا فرد را مجبور به مصرف دارو یا بستری 
آوری  تاب  همچنین  و  کند  می  ها  بیمارستان  در 

سیستم درمانی را مورد تهدید جدی قرار می دهد.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج مطالعه صورت گرفته، 
این واکسن در پیشگیری از انواع عالمت دار بیماری 

کرونا 67 درصد اثربخشی دارد.
رییس انستیتو پاستور ایران بیان داشت: پاستوکووک 
تالش  با  که  است  موثر  و  کارا  مطمئن،  واکسنی 
قرار  هموطنان  اختیار  در  مجموعه  این  محققان 

گرفته است.
سوم  فاز  کارآزمایی  مقاله  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نتایج  گفت:  است،  شده  آماده  پاستوکووک  واکسن 
کارایی  دهنده  نشان  مرحله  این  بالینی  کارآزمایی 
بازارهای  در  قطعا  که  است  واکسن  این  چشمگیر 
جهانی هم یکی از واکسن های مورد پذیرش خواهد 

بود.

آیا به دنبال صادرات واکسن پاستوکووک هستید؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال صادرات 
این واکسن هستید، گفت: اولین قدم برای صادرات 
بالینی است  مقاله کارآزمایی  انتشار  و  تهیه  واکسن، 

که این کار درحال انجام است.
را  محصول  این  صارات  برای  بعدی  قدم  بیگلری، 
و  اعالم کرد  بهداشت جهانی  از سازمان  اخذ مجوز 

گفت: این کار هم انجام خواهد شد.
این  که  هایی  ویژگی  به  توجه  با  افزود:  بیگلری 
می  قرار  کشورها  سایر  استقبال  مورد  دارد،  واکسن  
به  منحصر  طراحی  از  واکسن  این  عبارتی  به  گیرد 

فرد نسبت به سایر واکسن ها برخوردار است.
وی، داشتن دز یادآور، امکان مصرف در تمام گروه 
های سنی و مقابله همزمان با چندین جهش ویروس 
و  کرد  اعالم  واکسن  این  های  ویژگی  از  را  کرونا 
برخوردار  ای  ویژه  امتیازات  از  واکسن  این  گفت: 
چنین  با  واکسنی  طالب  کشورها  از  خیلی  و  است 

ویژگی هایی خواهند بود.
بیگلری با اشاره به اینکه کارایی این واکسن اثبات 
ملی  کمیته  دارو،  و  غذا  سازمان  گفت:  است،  شده 
کمیته  که  مطالعه  های  داده  پایش  کمیته  و  اخالق 
های  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  مستقل  ای 
علوم پزشکی کشور هستند بر روند کارآزمایی بالینی 

این واکسن نظارت کردند.
پاندمی  دوران  در  ایران  پاستور  انستیتو  افزود:  وی 
کرونا 2 اقدام مهم را انجام داد که شامل راه اندازی 
شبکه ملی تشخیص آزمایشگاهی کووید۱9 و تولید 
این  ارزنده  و  مهم  خدمت  دو  هر  که  است  واکسن 
مجموعه، همانند خدمات یکصد سال گذشته آن، در 

تاریخ سالمت ایران زمین ماندگار خواهد بود.
واکسنی  پاستوکووک  افزود:  پاستور  انستیتو  رییس 
پاستور  انستیتو  به  اعتماد مردم  شایسته یکصد سال 
ایمن  جاری جهت  سال  ماه  مهر  از  که  است  ایران 
سازی کودکان و بزرگساالن، در سبد واکسیناسیون 

کشور قرار گرفته است.

پاستوکووک واکسنی شایسته یکصد سال اعتماد مردم به انستیتو پاستور ایران
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