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فحاشی  منفی  اثر  به  اشاره  با  روانشناس  یک   
با  و  زوجین  روابط  بر  و شوهرها  بد دهنی زن  و 
با  زناشویی  اختالفات  در  مساله  حل  اینکه  بیان 
فحاشی زوجین امکان پذیر نیست، گفت: زوجین 
باید جمله “در دعوای زن و شوهرها حلوا خیرات 
فراموش کنند چراکه زن و شوهر  را  نمی کنند” 
باید حتی در دعوا هم بر خود مسط بوده و هیچ 
وجود  دعوا  در  زوجین  فحاشی  برای  توجیهی 

ندارد.
شبنم طلوعی ، درباره اثرات فحاشی و بد دهنی 
زوجین با تاکید بر اینکه اگر زن یا شوهر فحاشی 
مورد  اگر  و  کرده  درمان  را  خود  باید  می کند 
فحاشی قرار می گیرد باید همسر خود را به سمت 
همسرتان  اگر  کرد:  اظهار  دهد،  سوق  درمان 
فحاشی می کند در واقع از طریق این فحاشی در 
صدد دریافت توجه است و توجه شما به فحاشی 

او به نوعی یک توجه منفی محسوب می شود.
همسر  فحاشی  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
توجه  نیازمند  او  که  باشد  این  بیانگر  می تواند 
یا شوهر  زن  در چنین شرایطی  داد:  ادامه  است، 
مثبت  توجه  و  مثبت  خوراک  خود  به همسر  باید 
دهد. برای مثال زوجین می توانند از کارکردهای 
کرده،  تعریف  کوچک  هرچند  همسر  مثبت 
پر  آن  به  و  ببینند  را  همسر  مثبت  کارکردهای 
متوسل  توجه  جلب  برای  همسر  تا  دهند  بال  و 
به انجام رفتارهای منفی همچون فحاشی نشود.

زننده  هم  بر  موارد  جمله  از  را  »فحاشی«  وی 
دانست  بزرگ  اختالفات  بروز  و  مشترک  زندگی 
به ویژه در میان  رفتار منفی  این  و تصریح کرد: 
این  به  باید  اما  می خورد  چشم  به  بسیار  مردان 
آیا این رفتار منفی همواره  نکته توجه داشت که 

در طول سالیان زندگی مشترک به چشم خورده 
و وجود داشته است و یا به طور مقطعی و تنها در 
شرایط خاص بروز می کند؟. از سوی دیگر نقش 
همسر در شدت یا کاهش رفتار بدهنی و فحاشی 
آن  از  نباید  و  است  موثر  بسیار  نیز  یا شوهر  زن 

غافل بود.
پرخاشگری  نوعی  فحاشی  طلوعی،  گفته  به 
است که ریشه در عدم مدیریت خشم دارد و فرد 
به  نسبت  آموخته،  را  خشم  مدیریت  باید  فحاش 
نادرست بودن این رفتار آگاه شده و برای حذف 

این عادت تالش کند.
باید  افزود: زن و شوهر  این روانشناس همچنین 
“فیتیله” عصبانیت یکدیگر را خاموش کنند و به 
سکوت  مقابل  طرف  کدام،  هر  عصبانیت  هنگام 
کرده تا آتش این بحث و اختالف زیاد نشود و در 

زمان مناسب که هر دو آرام هستند به همسر خود 
از همسر و مورد  احترام دیدن  یادآوری کنند که 
احترام قرار دادن همسر یک نیاز است که باید از 
سوی همسر تامین شود و زن یا شوهر حق ندارد 

با فحاشی این نیاز را از همسر خود سلب کند.
وی معتقد است که حفظ آرامش همسر و احترام 
الفاظ زیبا توسط همسر  به کار گیری  گذاشتن و 
از جمله نیازهای مهم زندگی مشترک است و زن 
یا شوهری که همسر فحاش و بد دهن دارد باید 
با سعه صدر آتش عادت فحاشی را در همسر خود 

خاموش کند. 
طلوعی در ادامه سخنان خود به بیان راهکارهایی 
فحاشی  و  پرخاشگری  خشم،  مدیریت  برای 
که  شرایطی  در  کرد:  نشان  خاطر  و  پرداخت 
متوجه شدید در حال عصبانی شدن و خشمگین 

ادامه  از  کنید،  ترک  را  موقعیت  هستید  شدن 
به  کار  این  با  و  کنید  خودداری  بحث  و  صحبت 
خود و همسرتان فرصت دهید تا از خشم فاصله 
گرفته و رفتار مناسب را انتخاب کرده و سپس به 
باشید. می توانید به همسر خود  دنبال حل مساله 
بگویید “من االن شرایط روحی خوبی ندارم و در 
به  این هشدار  با  و  حال خشمگین شدن هستم” 
همسر، جلوی بروز بسیاری از اتفاقات و دعواهای 

بزرگ را بگیرید.
شوهرهایی  یا  زن  به  همچنین  روانشناس  این 
همسر  رفتار  این  از  و  دارند  دهن  بد  همسر  که 
او  روی  به  اما  شوند  می  ناراحت  شدت  به  خود 
خود  همسر  دست  از  اگر  کرد:  توصیه  نمی آورند، 
ناراخت هستید باید این ناراحتی را به او نشان داه 
و ابراز کنید چراکه همسر ذهن خوانی بلد نیست 
و نباید انتظار داشت همسر احساس شما راحدس 
و  گفتگو  برای  زبان  و  کالم  از  بگیرید  یاد  بزند. 
توضیح حاالت روحی و درونی خود استفاه کنید و 
از واژه های زیادی که برای بیان احساسات وجود 
این را هم گفت  دارد استفاده کنید.وی همچنین 
و  شست  عمیق،  تنفس  نظیر  تکنیک هایی  که 
شوی صورت، نوشیدن آب و پیاده روی می تواند 

در کاهش خشم موثر باشد.  
آثار  کرد:  تاکید  خود  سخنان  پایان  در  طلوعی 
فحاشی بر روی همسر بسیار ماندگار است چراکه 
و  ناچیز  انسانی  به  تبدیل  همسر  دهنی،  بد  با 
اثر  او  روان  در  بی ارزشی  این  و  شده  بی ارزش 
روابط  و  زندگی  به  لطمه اش  نهایتا  که  گذاشته 
زوجین باز می گردد بنابراین الزم است زوجین بد 
دهن و فحاش به خاطر این رفتار خود از همسر 
عذرخواهی کرده و سریعا برای درمان اقدام کنند.

تأثیر معدل 3 سال آخر در »کنکور« 
افزایش می یابد

 کارشناسان در بسیاری از مطالعات خود رابطه بین 
مصرف غذاهای گیاهی و بیماری های مختلف را 

مورد بررسی قرار داده اند.
گیاهی  غذایی  رژیم  رعایت  برای  زیادی  دالیل 
وجود دارد اما شاید رایج ترین آنها فواید این نوع 

از تغذیه برای سالمتی باشد.
رژیم غذایی گیاهی می تواند خطر ابتال به بیماری 
قلبی، دیابت، فشار خون باال، چاقی و انواع خاصی 

از سرطان را کاهش دهد.
رعایت رژیم گیاهخواری برنامه ریزی شده، روشی 
سالم برای رفع نیازهای غذایی افراد در هر سنی 
از جمله کودکان، نوجوانان و زنان باردار یا شیرده 
است.نکته کلیدی در دنبال کردن این رژیم غذایی 
این است که فرد از نیازهای تغذیه ای و سیستم 
سوخت و ساز بدن خود آگاه باشد تا رژیم غذایی 

متناسب با آن را برنامه ریزی کند.
به گفته کارشناسان از آنجایی که غذاهای اصلی 
در رژیم گیاهی شامل میوه ها، سبزیجات، غالت 
ترین  سالم  از  یکی  است  حبوبات  و  لوبیا  کامل، 

رژیم های غذایی به حساب می آید.
همچنین رژیم های غذایی گیاهی در پیشگیری از 
ابتال به بیماریهای مزمن موثر هستند که سایت “ِد 
بیت” در مطلبی به برخی از آنها اشاره کرده است:

رژیم غذایی گیاهی و بیماری قلبی
رگ های خونی با الیه ای از بافتی به نام سلول 
می  تصور  افراد  اند.  شده  پوشیده  اندوتلیال  های 

کنند این الیه مانند تفلون عمل می کند و حالت 
رژیم  که  هنگامی  حال،  این  با  ندارد.  چسبندگی 
ها  رگ  این  کنید،  می  دنبال  را  حیوانی  غذایی 
بیشتر شبیه چسب نواری عمل کرده و چربی در 
جریان خون سفت می شود و در نهایت به صورت 

پالک ظاهر می شود که باعث التهاب می شود.
توانند جریان خون  این پالک ها می  نهایت،  در 
و اکسیژن را به قلب یا مغز کاهش دهند و باعث 

حمالت قلبی و سکته شوند.
رژیم غذایی گیاهی و دیابت

کربوهیدرات  از  گیاهی، سرشار  غذایی  رژیم  یک 
است که اکثر مردم فکر می کنند برای دیابت نوع 

دو مشکل ایجاد می کند.

گیاهان  سایر  و  حبوبات  سبزیجات،  واقع  در  اما 
پیچیده  کربوهیدرات های  حاوی  فیبر،  از  غنی 
هستند که هضم آنها طوالنی تر شده و قند خون 
را ثابت نگه می دارد. در نتیجه می توانید زمان و 
شرایط بهتری برای کاهش وزن داشته باشید زیرا 

اضافه وزن اغلب محرک دیابت است.
رژیم غذایی گیاهی و سرطان

غذایی  رژیم  اگر  بگوییم  که  است  غیرممکن 
نخواهید  مبتال  سرطان  به  کنید،  رعایت  گیاهی 
قابل توجهی کاهش  به میزان  ابتال  شد. هرچند، 
می یابد.نتایج یک مطالعه جدید در انگلیس نشان 
داد که می توان خطر ابتال به سرطان را با مصرف 

بیشتر غذاهای گیاهی تا ۱۴ درصد کاهش داد.

رژیم غذایی گیاهی و آلزایمر
همچنین نتایج مطالعات نشان داده که رژیم های 
غذایی سرشار از گوشت، لبنیات و غذاهای فرآوری 
شده با قند و چربی، با خطر ابتال به بیماری آلزایمر 

و زوال عقل مرتبط است.
غذایی  رژیم  یک  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
گیاهی ممکن است خطر ابتال به بیماری آلزایمر را 
کاهش دهد و به همین دلیل است که مردم عالقه 
زیادی به رعایت رژیم MIND نشان می دهند.

رژیم غذایی MIND از ترکیب دو رژیم غذایی 
“دش”  رژیم  و  ای  مدیترانه  رژیم  یعنی  سالم 
)DASH( حاصل می شود. تحقیقات نشان می 
دهند که رژیم مدیترانه ای خطر ابتال به بیماری 
های مزمن مثل دیابت، بیماری های قلبی عروقی 
را کاهش می دهد و سالمت سیستم  و سرطان 

متابولیک بدن را ارتقا می بخشد.
رویکرد  انگلیسی  عبارت  مخفف  نیز  دش  رژیم 
باال  خون  فشار  کردن  متوقف  برای  رژیمی 
کاهش  منظور  به  پیش  دهه  دو  حدود  که  است 
باال  خون  فشار  به  مبتال  بیماران  در  خون  فشار 
طراحی شد. هر دوی این رژیم ها، روی استفاده 
از پروتئین های بدون چربی، مواد غذایی کم قند 
و کم نمک، خودداری از مصرف غذاهای فرآوری 
شده و الکل و همین طور افزایش استفاده از چربی 
های سالم و روی آوردن به ورزش و فعالیت بدنی 

منظم تاکید می کنند.

 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تالش دانش آموزان صرفا برای جلسه کنکور 
در طول  آن ها  تمرکز  افزایش  و  دانش آموزان  تشویق  راستای  در  کرد:  تصریح 

دوره های تحصیلی، تأثیر معدل ۳ سال آخر در کنکور افزایش می یابد.
سالن  در  که  پایه«  علوم  بین المللی  »سال  افتتاحیه  آیین  در  نوری  یوسف 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  بین المللی  همایش های 
تأکید رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( مبنی  بر توسعه علوم پایه و تبدیل آن 
به عرف، اظهار کرد: علوم پایه زمینه کاهش چالش های اجتماعی، فنی، علمی 
فراهم  را  آینده  و  امروز  نسل های  برای  جمعی  رفاه  بهبود  برای  راهی  نقشه  و 

می کند.
تبدیل علوم  افزود:  پرورش  و  آموزش  توسط  پایه  علوم  توسعه  به  اشاره  با  وی 

پایه به عرف از اهداف آموزش و پرورش است که باید زمینه آن ایجاد شود.
بر  العالی(  انقالب)مدظله  با اشاره به تأکید رهبر معظم  وزیر آموزش و پرورش 
موضوع جنبش نرم افزاری و تولید علم بیان کرد: در راستای دست یابی به این 
از مقطع دکترا در دانشگاه های  باید دوره های مطالعاتی و پژوهشی پس  هدف 

کشور ایجاد شود.
داد:  ادامه  دانش آموزان«  بودن  »خالقیت  محور  اهمیت  بر  تأکید  با  نوری 
ندارد  دانش آموزان  و خالقیت  رشد  بر  تأثیری  تنها  نه  حافظه  محور  روش های 

بلکه پس از مدتی مطالب به فراموشی سپرده می شود.
وی خاطرنشان کرد: اما روش های »خالقیت  محور« عالوه بر ایجاد پویایی در 

بین دانش آموزان زمینه بروز استعدادها و خالقیت آن ها را نیز فراهم می کند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تالش دانش آموزان صرفا برای جلسه 
کنکور تصریح کرد: در راستای تشویق دانش آموزان و افزایش تمرکز آن ها در 

طول دوره های تحصیلی، تأثیر معدل ۳ سال آخر در کنکور افزایش می یابد.
باید چیستی  از برنامه های درسی گفت:  با اشاره به ضرورت تغییر برخی  نوری 
و چرایی درس خواندن به دانش آموزان آموزش داده شود تا با علم به اهمیت 

آموزش، وارد مدرسه شوند که در اینصورت دانش آموز موفقی تربیت کرده ایم.
انقالب)مدظله  معظم  رهبر  تأکیدات  به  اشاره  با  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
العالی( مبنی  بر »فلسفه علم را از همان دوره ابتدایی به دانش آموزان یاد دهید« 
اضافه کرد: آموزگاران نقش پر رنگی را در زمینه بیان فلسفه و اهمیت آموزش 

برای دانش آموزان، دارند.
وی با بیان این که محتوای آموزشی نیز صرفا کتاب نیست، بیان کرد: محیط 
مدارس باید به گونه ای باشد که زمینه و عرصه های تربیت و آموزش را بر اساس 

اصول علمی فراهم کند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان 
ذکر است، آیین افتتاحیه سال بین المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار با حضور 
وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سالن همایش های 

بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
سازمان جهانی یونسکو نوامبر سال ۲۰۱۹در قطعنامه چهلمین کنفرانس عمومی 
این  از  کرد. هدف  نامگذاری  پایه«  علوم  بین المللی  »سال  ۲۰۲۲را  سال  خود، 
چالش های  حل  و  درک  در  پایه  علوم  نقش  و  اهمیت  به  بیشتر  توجه  اقدام 
اجتماعی، فنی، علمی و تهیه نقشه راهی برای بهبود رفاه جهانی برای نسل های 

فعلی و آینده است.
سال ۲۰۲۲به مناسبت ۱۰۰سالگی جایزه نوبل که در سال ۱۹۲۲به »نیلز بوهر« 
فیزیکدان دانمارکی به خاطر تحقیقات وی در ساختار اتم ها و تشعشعات ناشی 
اتحادیه  تأسیس  سالگرد  صدمین  مناسبت  به  همچنین  و  گرفت  تعلق  آنها  از 
بلژیک در  به میزبانی کشور   )IUPAP(بین المللی فیزیک محض و کاربردی

همین سال، به نام سال بین المللی علوم پایه نامگذاری شد.

توصیه هایی برای حفظ سالمت 
دانش آموزان در چهارشنبه آخر سال

 
معاون تربیت بدنی و سالمت 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
اجرای پویش »هر دانش آموز 
مراقب یک همکالسی« برای 
داد  خبر  سال  آخر  چهارشنبه 
عنوان  با  را  پویشی  گفت:  و 
مراقب  آموز  دانش  »هر 
اندازی  راه  همکالسی«  یک 
از  آموزان  دانش  که  کردیم 
خود و همکالسی هایشان در 

چهارشنبه آخر سال مراقبت کنند.
صادق ستاری فرد با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت های چهارشنبه سوری به 
دانش آموزان، اظهارکرد: خانواده ها، در راستای حفظ سالمت دانش آموزان در 
چهارشنبه آخر سال، از تجمعات غیرضروری و حضور در اماکن شلوغ خودداری 
آسیب های  از  بتوانیم  تا  باشند  فرزندانشان  همراه  روز  این  در  ترجیحا  و  کنند 

احتمالی چهارشنبه آخر سال جلوگیری کنیم.
ستاری فرد تصریح کرد: آموزش و پرورش در راستای آگاهی بخشی به دانش 
آموزان برای چهارشنبه سوری، برنامه های آموزشی خوبی را تدارک دیده است 

که از طریق خانواده ها و بستر شاد منتقل خواهد شد.
شدن  برگزار  بهتر  چه  هر  راستای  در  بخشی ها  آگاهی  این  داد:  ادامه  وی 
و  خانواده ها  برای  روز  این  در  ناگوار  اتفاقات  شاهد  تا  است  سوری  چهارشنبه 

دانش آموزان نباشیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: همچنین برنامه ای 
ارائه  و  بخشی  آگاهی  راستای  در  اورژانس  و  احمر  با جمعیت هالل  مشارکتی 
دانش الزم برای مواجهه منطقی دانش آموزان در چهارشنبه آخر سال داریم که 

شاهد اتفاقات کمتری باشیم.

 یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه انتظار 
ثبات قیمت خانه را در سال ۱۴۰۱ داریم گفت: 
چندان  مردم  می رفت  انتظار  اینکه  وجود  با 
توجهی به وعده هایی مثل احیای برجام، کنترل 
قیمت کاالها و فسازدایی نشان ندهند به تدریج 
اقداماتی  است  قرار  که  رسیدند  اعتماد  این  به 
البته به زبان نمی آورند اما از فضای کلی  شود؛ 
می توان چنین برداشت کرد که امیدوار شده اند.

از دالیل عمده  عباس زینعلی اظهار کرد: یکی 
دولت  عمومی  سیاستهای  به  بازار مسکن  ثبات 
ایجاد تحول در  برمی گردد که نشان داده قصد 
جامعه  دارد.  را  خود  استطاعت  و  امکانات  حد 
آیا  که  است  شرایط  این  تحلیل  حال  در  نیز 
زندگی  در  ملموس  شکل  به  دولت  سیاستهای 
آنکه  وجود  با  خیر.  یا  بود  خواهد  اثرگذار  مردم 
اقدام عملی انجام نشده، مردم تا االن از تحلیلها 

سیگنال مثبت دریافت کرده اند.
دولت، فضای  اول  ماه  در سه چهار  افزود:  وی 
القا  ناامیدی  و  بود  مسلط  نوعی  به  منفی بافی 
می شد اما در چند ماه اخیر مثبت گرایی، رویکرد 
انتظار  اینکه  علیرغم  است.  شده  مردم  و  دولت 
ندهند  وعده ها  به  بهایی  چندان  مردم  می رفت 
قرار  رسیدند که  باور  و  اعتماد  به  میان مدت  در 
اما  البته به زبان نمی آورند  اقداماتی شود.  است 
که  کرد  برداشت  چنین  می توان  کلی  فضای  از 
مذاکرات  از  ناشی  روانی  اثرات  امیدوار شده اند. 

و  محوری  عدالت  فسادزدایی،  گفتمان  وین، 
اقتصاد  در  ثبات  ایجاد  باعث  گرانی  با  مبارزه 
به  مسکن  و  طال  ارز،  بازارهای  و  شده  کالن 

ثبات رسیده اند.
منطقی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد

اینکه  بیان  با  مسکن  بازار  کارشناس  این 
حباب  گذشته  سال  چهار  در  ساختمان  و  زمین 
گفت:  است  گرفته  قیمت  لحاظ  به  وحشتناکی 
باال رفته که در درون بخش  آنقدر  قیمت خانه 
در  ندارد.  وجود  قیمت  افزایش  منطق  مسکن، 
گرفت  توقف شکل  مقداری   ۱۴۰۰ سال  نتیجه 

و انتظار ادامه این وضعیت را برای سال ۱۴۰۱ 
داریم.

به گفته زینعلی، فاصله بین قدرت تقاضای موثر 
امکان  که  زیاد شده  قدری  به  قیمت مسکن  با 
ندارد.  وجود  اولی  خانه  متقاضیان  برای  خرید 
شکل  به  که  دارد  وجود  بالقوه  تقاضای  البته 

فشار بازار اجاره بروز کرده است.
بازار اجاره در حال جبران عقب ماندگی است

وی با اشاره به رشد باالی ۵۰ درصد اجاره بها 
طی یک سال گذشته در کشور گفت: بازار اجاره 
در حال باالنس خود با میزان رشد قیمت مسکن 

است و به نظرم در سال آینده نیز این وضعیت 
سالهای  در  ساز  و  ساخت  می کند.  پیدا  ادامه 
به  منجر  تولید  که  وقتی  و  کرده  افت  گذشته 

خرید نداریم تقاضا در بازار اجاره بروز می کند.
در  کرد:  خاطرنشان  بازارمسکن  کارشناس  این 
به  کوچک  شهرهای  از  مهاجرت  اخیر  سالهای 
و  تراکم  که  داشته  افزایش  بزرگ  شهرهای 
مهاجر  یک  است.  کرده  ایجاد  تقاضا  انباشت 
سال  پنج  در  معموال  می آید  کالنشهر  به  وقتی 
خود  سرمایه  هم  کسانی  است.  اجاره نشین  اول 
را به این بخش می آورند سعی می کنند بیشترین 
قیمت  نتیجه  در  ببرند.  اجاره  بازار  از  را  سود 
کند.  می  رشد  بها  اجاره  آن  تبع  به  و  مسکن 
زمانی  بازه  در  و  رسیده  ثبات  به  مسکن  قیمت 

رشد اجاره قرار داریم.
اعمال  و  مسکن  ملی  نهضت  طرح  زینعلی، 
بازار  وضعیت  بهبود  در  را  مالیاتی  پایه های 
مسکن موثر دانست و گفت: پروژه نهضت ملی 
مسکن در کنار طرحهایی مثل مالیات خانه های 
مطلوبی  اثرات  قطعا  لوکس  خانه های  و  خالی 
خود  میان مدت  در  که  کند  می  ایجاد  بازار  بر 
آینده  برای سال  دولت  اینکه  نشان می دهد.  را 
مسکن  بخش  به  را  نقدینگی  میزان  باالترین 
مسکن  رونق  و  تولید  در  قطعا  داده  اختصاص 

اثرگذار خواهد بود.

رابطه رژیم غذایی گیاهی با ۴ بیماری شایع و تهدیدکننده

در دعوای زن و شوهری »حلوا« خیرات می کنند؟

مردم به زبان نمی آورند، ولی به اوضاع امیدوار شده اند
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بررسی های یک مطالعه نشان داد که کارکنان خشکشویی ها 
به دلیل کار با ماده شیمیایی پروکلرواتیلن، در معرض خطر 

آسیب کبدی قرار دارند.
یکی از مشاغلی که کارکنان آن در مواجهه با مواد شیمیایی 
قرار دارند، خشکشویی ها هستند. در خشکشویی ها، استفاده 

از یک ماده شیمیایی به نام »پرکلرواتیلن« رایج است.
کلرواتیلن به عنوان یک ماده ی بالقوه سرطان زا برای انسان 
شناخته شده است. این ترکیب به راحتی به شکل بخار درمی 
آید و بنابراین سریع در محیط پخش می شود. این ماده، یک 
این ترکیب  از  ارگانیک است و  حالل عالی برای ترکیبات 
برای پاک کردن روغن، گریس و موم از روی منسوجات، 

بدون آسیب رساندن به الیاف پارچه استفاده می شود. 
با توجه به اهمیت مواجهه ی شغلی و محیطی با این ماده 
و تعداد باالی افرادی که در مواجهه بالقوه با آن قرار دارند، 
و  کلیوی  کبدی،  آسیب  مطالعه  یک  انجام  با  پژوهشگران 

میزان استرس اکسیداتیو را در این افراد بررسی کردند.
افراد شاغل در خشکشویی های  از  این مطالعه  انجام  برای 
شهر کرج نمونه خونی در تحقیق گرفته شد و با افرادی که 
در مواجهه با این ماده قرار نداشتند، مقایسه شد. برای بررسی 
آسیب کبدی، آنزیم های کبدی )ALT و AST(، بررسی 
و  و کراتینین(  اوره خون  نیتروژن  یا   BUN( کلیه  آسیب 
برای بررسی استرس اکسیداتیو نیز لنفوسیت های B خون 
افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در این مطالعه برای 
بازدمی،  هوای  نمونه های  پروکلرواتیلن،  میزان  اندازه گیری 
قرار  بررسی  افراد جمع آوری شد و مورد  شخصی و محیط 

گرفت.
پروکلرواتیلن  میزان  که  داد  نشان  تحقیق  این  بررسی های 
در هوای شخصی و هوای بازدمی شاغالن در خشکشویی 
همچنین  است.  ملی  شغلی  استاندارد  و  مجاز  حد  از  باالتر 
کبدی  آنزیم های  سطح  که  بود  این  از  حاکی  یافته ها  این 
و  است  کنترل  گروه  از  بیشتر  خشکشویی  کارگران  در 
شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو نیز در آن ها بیشتر 

از گروه کنترل است.
در  گرفتن  قرار  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
آسیب  و  کبدی  آسیب  با  می تواند  پروکلرواتیلن  معرض 

اکسیداتیو در لنفوسیت های B مرتبط باشد.
در انجام این مطالعه، اصغر قهری، محمدحسین دهقان، سارا 
پژوهشگران  عنایت اهلل صیدی؛  و  نادری  یاسمن  مشایخی، 
دانشگاه علوم پزشکی البرز به همراه پوریا صیدی از دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران با یکدیگر مشارکت داشتند.
عنوان  با  علمی  مقاله  صورت  به  مطالعه  این  یافته های 
کارگران  لنفوسیت های  در  پرکلرواتیلن  از  ناشی  »سمیت 
 The  خشکشویی از طریق القای استرس اکسیداتیو« در
Journal of  Biochemical and Mo-

lecular Toxicology منتشر شده است.

هرگونه استخدام در 
دستگاه های اجرایی تنها 
با مجوز سازمان اداری و 
استخدامی انجام می شود

 
که  کردند  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
تمام  در  انسانی  نیروی  کارگیری  به  و  استخدام  هرگونه 
دستگاه های اجرائی صرًفا بر اساس مجوز صادره از سوی 

سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت دوم 
امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه ۱۴۰۱؛ بند )ب( تبصره ۲۰ الیحه را بررسی کرده و 

آن را به تصویب رساندند.
دستگاه  اختیارات  تمام  ۲۰؛  تبصره  در  )ب(  بند  اساس  بر 
های اجرائی موضوع ماده )۲۹ ( قانون برنامه ششم توسعه 
از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول 
دستگاه  و  است  نام  تصریح  یا  ذکر  مستلزم  آنها  بر  قانون 
استخدامی  و  اداری  مقررات خاص  دارای  که  اجرائی  های 
می باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  اطالعات،  وزارت  استثنای  به 
موقوف   ۱۴۰۱ سال  در  قضائیه،  قوه  اطالعات  حفاظت  و 
نیروی  کارگیری  به  و  استخدام  هرگونه  شود.  می  االجراء 
انسانی در تمام دستگاه های اجرائی مذکور، صرًفا بر اساس 
مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و 
أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش 

بینی بار مالی در قانون است.

احتمال آسیب کبدی در 
کارکنان خشکشویی

برای  شده  تعیین  بودجه  از  راه  وزیر  انتقاد  درپی   
بخش  این  در  تحولی  آن  با  نمی توان  که  حمل ونقل 
هزار   ۲۰ با  که  می دهد  نشان  بررسی ها  کرد،  ایجاد 
میلیارد تومان اعتبار مذکور حتی پنج درصد برنامه های 
اجرا  نمی توان  را  کامیونها  نوسازی  مانند  حمل ونقل 

کرد.
رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی- از بودجه ناچیز 
آینده  سال  در  نقل  و  حمل  بخش  برای  شده  تعیین 
انتقاد کرد و گفت: بودجه حمل و نقل سال آینده، ۲۰ 
نگهداری  هزینه  معادل  که  است  تومان  میلیارد  هزار 

تنها یک آزادراه در کشور است.  
کرد  ایجاد  تحول  بودجه  این  با  می توان  افزود:  وی 
علیرغم  که  شود  جایگزین  دیگری  روش های  باید  و 
همه مسائل تالش می کنیم عید نوروز خوبی با حداقل 
برای  برنامه ای  بزنیم.  رقم  مسافران  برای  تلفات 
در  کشور  نقل  و  حمل  برای  بزرگ  تحول  یک  ایجاد 
حوزه های ریلی، هوایی و جاده ای توسط وزارت راه و 
و  مصوبات  اجرای  با  که  اجراست  حال  در  شهرسازی 
کشورهای  با  شده  منعقد  توافقنانه های  شدن  عملیاتی 

مختلف محقق خواهد شد.
زمان  از  وزیر  که  برنامه هایی  از  یکی  اوصاف  این  با 
است،  کرده  تاکید  آن  بر  کنون  تا  اعتماد  رای  گرفتن 
زمینی،  حوزه های  در  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی 
اعالم  بودجه  اینکه  جالب تر  و  است  دریایی  و  هوایی 
برنامه  یک  این  بخش های  از  یکی  کفاف  حتی  شده 
را  فرسوده  کامیون های  نوسازی  نام  به  قاسمی  رستم 

هم نمی دهد چه رسد به برنامه های دیگر.
چرا که بر اساس اطالعات و آمار رسمی موجود ۱۶۰ 
نوسازی  به  مبرم  نیاز  کشور  در  فرسوده  کامیون  هزار 
دارند و اگر بخواهیم این تعداد کامیون  را نوسازی کرد 
تومان  میلیارد  سه  حداقل  کامیون  هر  ازای  به  باید 

هزینه کرد.
احمد کریمی -دبیر انجمن کامیون داران- در گفت وگو 
هم  آن   فرسوده  کامیون های  نوسازی  درباره  ایسنا  با 
از  کمتر  عمر  )با  اروپایی  دوم  دست  کامیون های  با 

کامیون های  واردات  مثال  عنوان  به  گفت:  سال(  سه 
کارکرده که حداکثر باید ۳ میلیارد تومان فروخته شود 
به دست مصرف کننده  تومان  میلیارد  از شش  بیش  تا 
می رسد یا اینکه ناوگان چینی که بیشتر از یک میلیارد 
رانندگان  به  تومان  میلیارد  سه  نمی شود،  تمام  تومان 

فروخته می شود.
اتفاق  درستی  گذاری  قیمت  اگر  کرد:  تصریح  وی 
البته  دارند.  را  نوسازی  توان  کامیون داران  اکثر  بیافتد، 
از محل صندوق  را  اعتباری  و  دولت می تواند سرمایه 

به  و  بگیرد  نظر  در  فرسوده  ناوگان  برای  ملی  توسعه 
کامیون داران  به  ساله  هشت  تسهیالت  مثال  عنوان 
مصرف  تفاوت  طریق  از  سرمایه اش  و  کند  پرداخت 
باز خواهد  نو طی سه سال  با  ناوگان فرسوده  سوخت 

گشت.
با این حساب و کتاب و اینکه قیمت منطقی برای یک 
کامیون وارداتی اروپایی حدود سه میلیارد تومان است، 
اگر دولت بخواهد نوسازی ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  حمل ونقل  بخش  در  فعال 
دهد باید حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که 

این عدد به نظر با توان مالی دولت همخوانی ندارد.
انجمن های صنفی کامیون داران معتقد  اما دبیر کانون 
از  فرسوده  ناوگان  از  این حجم  نوسازی  اگر  است که 
توان دولت خارج است، می تواند آن را با اولویت بندی 
این  در  که  دهد.  انجام  ساله  پنج  برنامه  دو  قالب  در 
صورت این عدد به سالی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان 

می رسد.
از  نیمی  از  کمتر  نمی توان  هم  روش  این  با  البته 
را  سال  یک  برای  شده  تعیین  فرسوده  کامیون های 
حتی با کل بودجه تعیین شده برای بخش حمل و نقل 
در سال آتی نوسازی کرد و اگر همه چیز خوب و طبق 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ همه  اگر  و  برود  پیش  برنامه 
اعالم شده از سوی وزیر راه را هم برای این برنامه در 
نظر بگیریم حدود چهار درصد کامیون های فرسوده در 

سال ۱۴۰۱ نوسازی خواهد شد.

پولی که کفاف نوسازی کامیون ها را هم نمی دهد

علی زینی وند در جمع تجار کرمانی گفت: امیدواریم با 
توجه به رویکرد مثبت جناب آقای امینیان سفیر محترم 
استان  میان  تجاری  مبادله  زمینه  افغانستان،  در  ایران 

کرمان و این کشور رونق بگیرد.
تشریف  که  امینیان دعوت می کنیم  آقای  از  جا  همین 
بیاورند کرمان و پتانسیل های همکاری اقتصادی استان 

کرمان را بررسی کنند.
زینی وند در این نشست آنالین با تشریح پتانسیل های 
جغرافیایی و اقتصادی استان کرمان، گفت: می توان از 
ظرفیت فنی و مهندسی و پشتیبانی استان برای توسعه 
کارها  خیلی  و  گرفت  بهره  چابهار  بندر  زیرساخت های 

را انجام داد.
ظرفیت های  سایر  و  استراتژیک  انبارهای  ایجاد 

زیرساختی و تسهیل از جمله این موارد است.
در بخش سالمت هم استان کرمان برای ارائه خدمات 
خوبی  ظرفیت  افغانستان،  مانند  همسایه  کشورهای  به 

دارد.
آموزش  کرمان قطب  استان  دانشجو  پذیرش  در حوزه 

علوم انسانی و مهندسی است و می توان در این بخش 
هم کارهای خوبی کرد.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
را  استان کرمان  به ۱۲ درصد جمعیت  اینکه قریب  به 
افغانستان تشکیل می دهند؛ گفت: میزبانی  اتباع کشور 
تا  شده  موجب  افغانستانی  خواهران  و  برادران  از  ما 
این  کرمان  استان  و  بگیرد  آنها شکل  با  خوبی  ارتباط 
افغانستانی هایی  سرمایه گذاری های  از  دارد  را  آمادگی 

که تمکن مالی دارند، میزبانی کند.
و  تولید  بخش  ظرفیت های  به  اشاره  با  زینی وند  دکتر 
کاالهای  صادرات  زمینه  تسهیل  بر  استان،  در  تجارت 
می توان  کرد:  تاکید  افغانستان  به  ضروری  مصرفی 
محصوالت غذایی، میوه، محصوالت معدنی و... را هم 

به این کشور صادر کرد.
دو  هیأت های  که  است  این  نیازمند  کارها  این  البته 
طرف با یکدیگر رفت و آمد داشته باشند که خوشبختانه 
اتاق بازرگانی کرمان در این زمینه فعال است و ما هم 

از این رویکرد حمایت می کنیم.

از  که  الوند  انتهای  در  برنامه  در  محمدی  علی  سرهنگ 
 ۱۴ شنبه  روز  از  کرد:  اظهار  شد  پخش  سیما  دوم  شبکه 
 ۱۴ ساعت  به  پالک  تعویض  مراکز  کاری  ساعت  اسفند 
افزایش یافت و از شنبه آینده ۲۱ اسفند تا ۲۸ اسفند نیز 
تا ۱۷ هر روز خدمات دهی داریم و افراد از ۷ صبح تا ۱۷ 
می توانند نوبتن بگیرند و تا آخرین نفر را خدمات می دهیم.

وی ادامه داد: مردم می توانند مجازی نوبت بگیرند و زودتر 
و دیرتر به مراکز مراجعه نکنند و افراد می توانند در تایمی 
که دارند در کوتاه ترین زمان ممکن کارهای خود را انجام 

دهند.
داد:  توضیح  ناجا  راهور  پلیس  گذاری  شماره  مرکز  رئیس 
امسال در سه استان شماره گذاری اینترنتی را راه اندازی 
و  اصفهان  در  و  تهران  در  خاوران  و  میثم  مرکز  کردیم 
مشهد این مراکز راه افتاد و در برنامه داریم این مراکز به 

کل کشور تسری پیدا کند.
سرهنگ محمدی ادامه داد: در این روش ۸۵ درصد کار با 
تلفن همراه متقاضی انجام می شود و تنها دو کار است که 
برای  صرفًا  داد.  انجام  مجازی  نمی توان  قانونی  لحاظ  به 
مراکز  به  شهروندان  پالک  فک  و  خودرو  اصالت  بازدید 
دقیقه می توانند شماره  از ۱۰  در کمتر  و  مراجعه می کنند 

گذاری کنند.
وی تصریح کرد: یکی از توصیه های ما به شهروندان این 
 ۲۴ ظرفیت  این  و  کنند  استفاده  سامانه  این  از  که  است 
ساعته در دسترس شهروندان است. سامانه سخا در راهور 
این  لینک  نیز  پلیس من  اپلیکیشن  در  و  دارد  ۱۲۰ وجود 

سامانه وجود دارد.

این  گفت:  ناجا  راهور  پلیس  گذاری  شماره  مرکز  رئیس 
اینکه سوابق تصادف  از جمله  روش مزایای بسیاری دارد 
خودرویی که می خرید را می توانید مشاهده کنید و پالکی 
که آزاد دارید می توانید انتخاب کنید. سوابق بیمه و معاینه 
فنی در این سیستم مشخص است و این موارد نکات بسیار 

مهمی است.
سرهنگ محمدی یادآور شد: خودروهای گذر موقت که با 
پالک »گ« شروع می شود قابل خرید و فروش نیست و این 
خودروها به صورت موقت وارد کشور می شوند و شهروندان 
مناطق آزاد از این خودروها بیشتر استفاده می کنند. ایرانیان 
خارج از کشور و گردشگران و یا سرمایه گذاران خارجی و 
ایرانی از این خودروها استفاده می کنند. به نمایشگاه داران 
گفتیم خرید و فروش این خودروها غیرقانونی است و اگر 
زمان گذر این خودروها تمام شود خودروی قاچاق محسوب 
می شوند. این خودروها غیر قابل تمدید است و در نهایت 
۳ ماه در شرایط خاص این خودروها قابل تمدید هستند و 

پس از ۶ ماه باید از کشور خارج شوند.

با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
ساختمان  پرورش  و  آموزش  عمرانی  پروژه های  مالی  تامین 
مرکزی این نهاد در پایان نیمه اول سال آینده به بهره برداری 

می رسد.
مدیرکل  با  مشترک  نشست  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
آموزش و پرورش کرمان پیرامون رفع مشکالت تامین مالی 
پروژه های عمرانی این نهاد ضمن تشکر از تالش های مدیر 
کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: اقدامات خوبی 
طی سال های گذشته در زمینه اجرای طرح های عمرانی و 

زیر ساخت های این نهاد انجام شده است.
انجام شده در آموزش و پرورش  اقدامات  از  افزود: یکی  وی 

کرمان ساختمان مرکزی این نهاد است.
فرسوده  ساختمان  وجود  متاسفانه  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
مرکزی آموزش و پرورش کرمان به دلیل فرسودگی و قدمت 
بسیار زیاد همچنین در شرایط زلزله خیز بودن استان نگران 
کننده است و باید احداث ساختمان جدید این دستگاه اجرایی 

هر چه سریع تر آماده بهره برداری شود. 
وی تاکید کرد: طی سال های گذشته با جذب اعتبارات، بخش 

های عمده ای از این ساختمان به اتمام رسیده و اکنون بیش از 
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مراحل پایانی را می گذراند.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
امیدواریم در پایان امسال با جذب منابع بتوانیم در پایان نیمه 

اول سال آینده ساختمان این اداره کل به بهره برداری برسد.
پورابراهیمی گفت: چند روز قبل متن نامه ای خطاب به رئیس 
سازمان برنامه بودجه نوشته شد که به دستور وی و هماهنگی 
انجام شده موضوع به معاونان و دفاتر تخصصی ارجاع شده و 
قرار است ظرف فردا نشست مشترکی با پورمحمدی و دکتر 

مبینی انجام شود.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  نامه  با  داد:  ادامه  وی 
های  طرح  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰۰ مبلغ   اسالمی 
عمرانی با اولویت ساختمان مرکزی آموزش و پرورش کرمان 

در دستور کار قرار می گیرد.
رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش کرمان نیز گزارشی از 
آخرین وضعیت طرح های عمرانی این دستگاه اجرایی ارائه و 
بیان کرد: برای برخی طرح ها نیازمند تامین منابع مالی برای 

تکمیل طرح هستیم.

اوضاع  یافتن  سروسامان  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
را در گرو بهبود فضای کسب وکار دانست و  اقتصادی کشور 

عنوان کرد: هنوز در حوزه کسب وکار به همزبانی نرسیده ایم.
مهدی طبیب زاده صبح ۱۹ اسفندماه در هفتاد و یکمین جلسه 
شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به پیگیری 
از  برخی  ممکن  گفت:  سال  شعار  تحقق  برای  استان  های 
اقدامات ما در زمینه تحقق شعار سال هنوز به ثمر نرسیده است 
اما از ابتدای سال تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته است. 

وی از برکات تعامل بخش خصوصی با بخش دولتی سخن به 
میان آورد و ادامه داد: هرگاه اتاق بازرگانی توانسته با بخش 
دولتی تعامل ایجاد کند معجزه ای رخ داده است به طور مثال 
شاهد  که  شده  آغاز   ۹۸ سال  از  که  سازی  مدرسه  نهضت 

اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه هستیم، همچنین همکاری 
وسیعی با علوم پزشکی و سازمان فنی و حرفه ای و ... داشته 

ایم. 
های  گفتمان  تبیین  با  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
صورت گرفته در راستای توسعه آینده استان کرمان اظهار کرد: 
اگر روی توسعه و فضای کسب و کار به یک گفتمان برسیم 
حتما سال آینده اقدامات موثری در این راستا صورت می گیرد. 
وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاه های متولی صنایع 
همه  کرد:  عنوان  شده   انجام  کارهای  کرد:  تصریح  دستی 
صاحب نظران حوزه صنایع دستی را در کنار هم جمع کردیم و 

صنایع دستی کرمان به سمت خوبی می رود. 

لزوم افزایش مبادالت تجاری کرمان با افغانستان

افزایش ساعت کار مراکز تعویض پالک در هفته 
پایانی سال

ساختمان مرکزی آموزش و پرورش کرمان در پایان 
نیمه اول ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد

بهبود اوضاع اقتصادی کشور در گرو بهبود فضای 
کسب وکار است
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