واکسن «کووپارس» در انتظار عقد قرارداد با وزارت بهداشت

بودجه «رتبهبندی» معلمان در ردیف «حقوق و مزایا» نیست

مهر :سخنگوی پروژه واکسن کووپارس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ضمن تشریح آخرین اخبار پیرامون کارآزمایی
بالینی واکسن کووپارس و تولید آن ،گفت :تاکنون حدود  ۱۰میلیون دوز واکسن تولید کردیم و وزارت بهداشت به ما قول داده است ۵
میلیون دوز را تحویل بگیرد؛ البته هنوز این اتفاق نیفتاده است .دکتر محمدحسین فالح مهرآبادی درباره آخرین وضعیت پروژه واکسن
«کووپارس» و تولید این واکسن سه دوزه (دوز سوم استنشاقی است) ،گفت :پیگیری مطالعات فاز یک و دو با نتایج بسیار خوب انجام شده
است .فاز سوم کارآزمایی بالینی هم که واکسنمان را با واکسن سینوفارم مقایسه کردیم تقریباً به اتمام رسیده است و در کل جمعیت
مورد مطالعه واکسن کووپارس اثربخشی بهتری نسبت به سینوفارم داشت و عوارض جدی هم در حدود  ۲۳هزار داوطلبمان نداشتیم.
وی افزود :در فاز اول کارآزمایی بالینی  ۱۳۳نفر و در فاز دوم  ۵۰۰نفر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

ایلنا :یک معلم و کارشناس آموزش و پرورش به ارائه برخی نکات و ابهامات پیش روی تعیین بودجه رتبهبندی معلمان در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱پرداخت و گفت :بودجه رتبهبندی باید به صورت ماهانه و همراه با حقوق و مزایا پرداخت شود که به نظر میرسد کمیسیون تلفیق
بودجه مجلس هنگام بررسی بودجه آموزش و پرورش باید نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند .شهرام جمالی با
اشاره به تخصیص بودجه  ۲۵هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون رتبهبندی معلمان در سال آینده اظهار کرد :هرچند در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱برخالف قانون بودجه امسال ،رتبهبندی از ردیف مستقل و با بودجه مشخصی برخوردار شده است ،اما از آنجا که ردیف بودجه
رتبهبندی در جدول شماره  ۹یعنی بخش اعتبارات متفرقه گنجانده شده است ،همچنان نگرانیهایی از جهت نحوه تخصیص این بودجه
وجود دارد.

گزارش روز
طالق پس از  ۳۰سال زندگی مشترک؛

سر «پیری و معرکهگیری»؟
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صبح روز گذشته وقوع تصادفی خونین در
یکی از جادههای استان خوزستان باعث
شــد تا چند نفر از هموطنانمان به کام
مرگ کشیده شوند .حوالی ساعت هفت و
چهل دقیقه صبح روز گذشته ،تصادفی در
کیلومتــر ده محور بهبهان بــه اهواز در
هوایی مهآلود به وقوع پیوست و متاسفانه
این تصادف در دو الین مخالف اتفاق افتاد
و  45کشته و زخمی به دنبال داشت .این
چندمین تصادف زنجیرهای است که طی
یک ماه گذشته در اســتان خوزستان به
وقوع پیوسته است.
تخطی از سرعت مطمئنه و
عدم رعایت فاصله طولی
سرهنگ رضا دولتشــاهی رئیس پلیس
راه خوزستان با اشاره به بازگشایی محور
بهبهان– اهواز در رابطه با وقوع این حادثه
اذعان داشت :تخطی از سرعت مطمئنه و
عدم رعایت فاصله طولی علت وقوع این
حادثه بوده است .وی ادامه داد :هر چند
صبح روز گذشته شاهد وقوع مهگرفتگی
شــدید در این محور بودیم اما تخطی از
ســرعت مطمئنه و عــدم رعایت فاصله
طولی علت وقوع این حادثه بوده اســت.
رئیس پلیس راه خوزســتان گفت :این
جاده یکی از بهترین جادههای اســتان
خوزستان است؛ این محور عریض و دارای
دو الین مجزا ،عالئم ترافیکی و روشنایی
است بنابراین تنها خطای انسانی موجب
وقوع این تصادف شــده است .وی افزود:
در الین مخالف که حدود دویســت متر
با تصادف اولیه فاصله داشت ،حدود ۵۰
دستگاه خودرو متاســفانه با هم برخورد
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به دنبال وقوع تصادف زنجیرهای جاده بهبهان در مجموع  59خودرو
دچار خسارت شدند؛

از جادهها خون میچکد!

عکس  :عصرایران

آمارهای موجود کشــوری بیانگر این واقعیت
هســتند که گرچه طی چهار سال اخیر بخش
اعظم طالقها به زندگیهای مشترکی با طول
مدت ازدواج یک تا پنج ســال باز میگردند اما
در عین حال همواره بیــن  ۱۱تا  ۱۳.۵درصد از
طالقهای ثبت شده نیز معطوف به زندگیهای
مشترک  ۲۰ساله و بیشتر میشود .از سوی دیگر
طی چهار سال اخیر آمار طالقهای ثبت شده
با طول مدت ازدواج  ۱۰تا  ۲۹ســال و در سال
گذشته آمار طالق با طول مدت ازدواج بیش از
 ۲۹سال رو به افزایش رفته و این در حالی است
که انتظار میرود زوجین پــس از قریب به ۳۰
سال زندگی مشــترک به یک پختگی در روابط
خود رسیده باشــند .به گزارش ایسنا ،بررسی
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد
آمار «طالق» که از سال  ۹۶تا  ۹۸با روند نزولی
همراه بود ،در سال  ۹۹با ثبت  ۱۸۴هزار و ۶۵۴
رویداد افزایش یافت و در واقع بیشــترین آمار
طالق طی چهار ســال اخیر ،در ســال گذشته
به ثبت رســیده اســت .میانگین «طول مدت
ازدواج» قبل از نخســتین طالق نیز از  ۹سال
برای ســالهای  ۹۶تا  ،۹۸به  ۱۰سال در سال
 ۹۹رسیده است .در واقع طی سال گذشته ۵۱
هزار و  ۶۵۳طالق برای زندگیهای مشترک با
طول مدت ازدواج یک تا پنج ســال ۴۴ ،هزار و
 ۴۹۶طالق برای زندگیهای مشــترک با مدت
ازدواج پنج تا  ۱۰ســال و  ۳۱هزار و  ۵۹۴طالق
برای زندگیهایی با طول مدت ازدواج  ۱۰تا ۱۵
سال به ثبت رسیده است.
رشد  ۱۶.۴درصدی «طالق» در بهار
 ۱۴۰۰نسبت به سال گذشته
بنابراین اغلب طالقها در پنج سال نخست زندگی
مشترک رخ میدهند که میتوان بخشی از علت
آن را به عدم شناخت کافی دختر و پسر از یکدیگر
به هنگام ازدواج معطوف دانست.
همچنین  ۴۱هزار و  ۷۵۷رویداد طالق در بهار
 ۱۴۰۰به ثبت رســیده اســت که این آمار در
قیاس با آمار مشــابه خود در بهار  ۹۹با رشــد
 ۱۶.۴درصدی همراه بوده است .آمار طالقها به
تفکیک «طول مدت ازدواج» در بهار  ۱۴۰۰نیز
نشان از افزایش طالقهای ثبت شده در این فصل
و در قیاس با آمار بهار  ۹۹دارد .در واقع بررسی
آمارهای رسمی بین ســالهای  ۹۶تا  ۹۹نشان
میدهد که بیشترین طالقهای ثبت شده طی
چهار سال اخیر معطوف به زندگیهای مشترکی
با طول مدت ازدواج یک تا پنج ،پنج تا  ۱۰و  ۱۰تا
 ۱۵سال میشود .همچنین مطابق با آمار منتشر
شده از سوی مرکز آمار ایران ،درحالی طی سال
 ۹۶تا  ۹۹آمار طالقهای ثبت شده در پنج سال
نخست زندگی مشــترک رو به کاهش است اما
در مقابل آمار طالق افرادی که  ۱۰تا  ۲۹ســال
در کنار یکدیگر زندگی مشترک داشتهاند ،رو به
افزایش رفته و بیشترین آمار این طالقها نیز در
سال گذشته یعنی سال  ۹۹به ثبت رسیده است،
از سوی دیگر همواره طی این سالها (چهار سال
گذشته) حدود چهار درصد از آمار طالق نیز به
زندگیهای مشترکی با طول مدت ازدواج بیش
از  ۲۹سال باز میگردد .با این حال گرچه شاید
آمار چهار درصدی طــاق زوجینی که بیش از
 ۲۹سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتهاند در
نگاه نخست ناچیز به نظر برسد اما به قدری قابل
تأمل است که کارشناسان از آن به عنوان «طالق
خاکستری» یاد کرده و نسبت به شیوع این پدیده
در افراد باالی  ۵۵ساله هشدارهایی دادهاند.
ثبت  ۷۸۸۴طالق با «مدت ازدواج»
بیشتر از  ۲۹سال در سال گذشته
از سوی دیگر با وجود نوســانهایی در افزایش
و کاهش طالق با طول مدت ازدواج  ۲۹ســال
و بیشتر طی سالهای  ۹۷و  ،۹۸آمار این دسته
از طالقها در ســال  ۹۹افزایش داشته است ،به
طوری که بیشــترین طالق ثبت شده با مدت
ازدواج بیشتر از  ۲۹سال طی چهار سال اخیر با
ثبت  ۷۸۸۴طالق ،معطوف به سال  ۹۹میشود.
به گزارش ایســنا ،در واقع آمار طالقهای ثبت
شده با طول مدت ازدواج باالی  ۲۹سال بیانگر
طالق افراد میانسال یا ســالمندی است که تا
پیش از این سنین ،ناکارآمدی زندگی مشترک را
تجربه کرده اما به دالیل مختلف از حل مشکالت
خود سر باز زده ،سعی در نادیده گرفتن یا انکار
مشکالت داشته یا خود را با مسائلی دیگر از جمله
تربیت و بزرگ کردن فرزندان مشغول کردهاند
تا این واقعیت را نادیده بگیرند .در عین حال نیز
به این راحتی نمیتوان برچســب «سر پیری و
معرکهگیری» به این افراد زد چراکه دالیل طالق
این زنان و مردان و عدم تحمل زندگی مشترکی
با قدمت  ۳۰ساله و بیشتر ،خود جای تأمل دارد
که درستی یا نادرستی آن بر عهده کارشناسان
امر است.
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کردند .در این حادثه سه دستگاه خودرو
دچار حریق شدهاند و متاسفانه در یکی
از این خودروها یک خانواده سه نفره سر
صحنه فوت کردند .یک نفر دیگر هم در
یک خودروی سمند فوت کرد .وی درباره
علت بروز این حادثه گفت :متاسفانه در
این محور و عموم محورهای خوزســتان
مهآلودگی شدید را شــاهد هستیم .در
روزهای گذشته هم ما چندین حادثه دیگر
را به همین شکل داشتهایم .در این محور
هم ما صبح مهآلودگی شدیدی داشتیم و

خودروها به دلیل بیتوجهی به جلو و عدم
رعایت فاصله طولی با هم برخورد داشتند
و این حادثه روی داده اســت .ولی علت
اصلی این حادثــه و اینکه کدام خودرو با
کدام وضعیت دچار حادثه شده در دست
بررسی است و متعاقباً اعالم خواهد شد.
وی افــزود :خودروهای آســیبدیده به
پارکینگ منتقل و محل حادثه پاکسازی
و بازگشایی شد.
در مجموع  59خودرو در این
حادثه دچار خسارت شدند

تندرستی

دبیر علمی ششمین کنگره بینالمللی کلینیکال انکولوژی:

عارف شــرهانی ،مدیر روابــط عمومی
مرکــز اورژانــس پیش بیمارســتانی و
مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشکی
جندیشــاپور اهواز نیز اظهــار کرد :در
تماس بــا ســامانه  ۱۱۵خبــر تصادف
زنجیرهای بیش از  ۵۰خــودرو در محور
بهبهان– رامهرمــز در محدوده روبهروی
روستای دودانگه (بهبهان) اطالعرسانی
شــد که در پی آن خودروهای اورژانس
راهی محل شدند .وی با تاکید بر این که
در پی این تصادف چهــار خودرو گرفتار

حریق شدند و سوختند و در مجموع 59
خودرو در این حادثه دچار خسارت شدند،
اذعان داشت :این حادثه بیش از  44نفر
کشته و زخمی به دنبال داشت.
وقوع تصاد فها در دو الین
مخالف جاده
مرشــد مدیر هاللاحمر بهبهان نیز در
رابطه با وقوع این حادثه خاطر نشان کرد:
پس از اعالم مرکز اورژانس شهرســتان
بهبهان به جمعیت هاللاحمر ،مبنی بر
وقوع تصادف زنجیرهای در محور بهبهان-
اهواز ،کیلومتر  ،۱۰سریعاً تیمهای امداد و
نجات به محل حادثه اعزام شــدند .مدیر
هاللاحمر بهبهــان در ادامه اظهار کرد:
متاسفانه در این تصادفها که در دو الین
مخالف جاده رخ داده ،در حادثه اول  ۹و
در حادثه دوم  ۵۰خــودرو با هم برخورد
کردند .مرشد اضافه کرد :طبق آمار مرکز
فوریتهای پزشکی که در دانشگاه علوم
پزشکی مستقر هستند ۴ ،نفر جان باخته
و  ۴۰مصدوم در این حادثه گزارش شده
است.
یک مسافر دیگر جان باخت
ســخنگوی اورژانس کشور هم
در خصوص آخرین آمــار مصدومان این
تصادفها گفت :در پی این حادثه سیزده
دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام
شد و تمامی مصدومان را به مراکز درمانی
منتقل کردند .این حادثه چهل مصدوم
داشته که حال دو تن از آنها وخیم است
و در آیسییو تحت مراقبت و درمان قرار
دارند .یکی دیگر از مصدومان این حادثه
نیز جان باخت و شمار جان باختگان این
تصــادف زنجیرهای به پنــج تن افزایش
پیدا کرد.

امنیتی

هشدار به کسانی که مخاطب سامانه ملی امالک و اسکان هستند؛

شیوع سرطان در ایران تغییر کرده است

مراقبکالهبردارانباشید

دبیر علمی ششمین کنگره بینالمللی کلینیکال انکولوژی با اشاره به چهار کانسر شایع در جهان شامل کولون،
پروستات ،سینه و ریه گفت :شیوع سرطان در ایران تغییر یافته و ســرطانهای پروستات و سینه از شایعترین
سرطانها هستند .امیرمحمد عارفپور با اشاره به این موضوع که کنگره امسال به صورت ترکیبی (حضوری و
مجازی) با شرکت اساتید و صاحبنظران برجسته از داخل و خارج از کشور  ۲۷تا  ۲۹بهمن سالجاری در هتل
المپیک تهران برگزار میشود و جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه درمان سرطان و به طور کلی کلینیکال
انکولوژی ارائه و مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد ،افزود :این ســمینار بینالمللی تحت لیسانس انجمن ازمو
( )ESMOو استرو ( )ESTROاست و ارزش علمی و حرفهای بسیار باالیی دارد .وی با اشاره به سرطانهای شایع در
جهان که شامل کولون ،پروستات ،سینه و ریه هستند ،افزود :تا  10سال اخیر کانسرهای گوارشی جزو شایعترین
سرطانها بودند که امروزه شاهد تغییر شیوع سرطان در ایران هستیم و کانسر پروستات در مردان و کانسر سینه در
زنان بسیار شایع است .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین سرطانهای خونی ،تومورهای مغزی
نخاعی و اعصاب محیطی را از شایعترین سرطانهای کودکان نام برد و اظهار داشت :درمان اصلی سرطانهای
مغزی نخاعی و عصب محیطی (نوع مدوبالستوم) توسط رادیوتراپی صورت میپذیرد و درمانهایی از نوع شیمی
درمانی در کنار درمان رادیوتراپی قرار میگیرند .دبیر علمی ششــمین کنگره بینالمللی کلینیکال انکولوژی با
بیان اینکه در کنگره امسال پنل و موضوعاتی درباره تومورهایی مانند تومورهای اطفال ،تومورهای سر و گردن و
سرطانهای ریه برگزار میشود ،گفت :همچنین پنل اختصاصی برای درمانهای جدید تومورهای ناحیه مغز و
اعصاب محیطی در این کنگره خواهیم داشت .عارفپور یادآور شد :همچنین در کنگره امسال پنل اقتصاد سالمت
در حیطه انکولوژی برپا خواهد شد و از حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در این زمینه بهرهمند خواهیم بود.

مجرمان سایبری با ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به هموطنان با نام و عنوان سامانه ملی امالک و اسکان کشور از آنها
کالهبرداری میکنند .سرهنگ رامین پاشایی گفت :براساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات
دریافتی از شهروندان گرامی مشخص شد مجرمان سایبری در ترفندی جدید با سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه ملی
امالک و اسکان کشور با ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به هموطنان مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی
و ابالغ بخشنامههای قانونی سازمان مالیاتی کشور ،مترصد هدایت هموطنان به لینکهای جعلی و آلوده به منظور
ایجاد دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان یا برداشت غیرمجاز از حسابهای مالی آنان هستند.
وی افزود :در این شیوه کالهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک از شماره تلفنهای شخصی خود از اپراتورهای
مختلف تلفن همراه به هموطنان همانند سایر شیوههای کالهبرداری مشابه سوءاستفاده با نام و اعتبار سازمانها و
واحدهای اجرای کشوری پس از هدایت فریب خوردگان به لینکهای جعلی و آلوده که در ذیل متن پیامک ارسالی
قرار داده شده زمینه دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه از جمله پنل پیامکی تلفن همراه را ایجاد کرده و با
خواندن پیامکهای ورودی به گوشی تلفن فریب خوردگان یا ارسال پیامکهای کالهبرداری از طریق تلفن همراه
آنان ،مترصد برداشت غیرمجاز از حساب مالی و همچنین گسترش شگرد مجرمانه خود هستند که خوشبختانه با
هوشیاری همکاران در مجموعه پلیس فتا این شیوه و شگرد مجرمانه بالفاصله احصاء و ضمن مسدودسازی تعدادی
شماره تلفن و شماره حساب بانکی از مرتکبان اقدام انتظامی و قضایی در جهت برخورد با این متهمان در جریان
هستند .سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد :به هیچ عنوان فریب این ترفند کالهبرداری مجرمان سایبری
را نخورند و همواره آگاه باشند که ارسال پیامک با نام ســامانه ملی امالک و اسکان کشور با شماره پوششی با نام
 V.Maskanواجد شرایط ارسال میشود و آدرس دقیق سامانه مذکور  amlak.mrud.irبدین شکل است.

یافتهها
آیا سوپ میتواند یک وعده غذایی
اصلی باشد؟

آنچه این روزهای سرد
خوردنی است
پریسا جمدی  /گروه ترجمه
news@naslefarda.net

آیا ســوپ میتواند یک وعده غذایی اصلی باشد؟
پاسخ این ســؤال هم بله است و هم خیر .بسیاری
از سوپها سرشار از ســبزیجات هستند .با اینکه
سوپها در کنار یک غذای اصلی در ایجاد سیری
مؤثرند ،ولی معموالً نمیتوانند بهتنهایی موجب
سیری کامل شــوند .البته مصرف سوپ همراه با
نانهای تهیهشده از آرد کامل یا با افزودن غالتی
مانند جو به آن ،موجب افزایش کالری و تبدیل آن
به یک شام کامل میشود .درمجموع میتوان گفت
که مصرف سوپ همراه با غالت کامل ،میتواند از
آن یک وعده غذایی اصلی نسبتاً سبک بسازد.
سوپ برای سالمتی مفید است
بعضی از سوپها مانند ســوپهای پر از
خامه که سرشار از چربی و کالریاند ،چندان برای
سالمتی مفید نیستند؛ اما مصرف اغلب سوپها
راه خوبی برای افزایش مصرف سبزیجات در رژیم
غذایی است .افزایش مصرف سبزیجات به سالمت
افراد کمک میکند .بهتر است به سوپ به چشم
فرصتی برای دریافت انواع ســبزیجات مفید نگاه
کنید .اگر برخی از سبزیجاتتان دیگر تازه نیستند،
میتوانید با ریختنشان در ســوپ ،عمر تازهای
به آنها ببخشــید .همچنین میتوانید با ریختن
ســبزیجات منجمد در آبِ گوشــت یا گوشتابه
استخوان در حال جوش ،بدون افت طعم و ِ
بافت
سبزیجات ،از مصرف آنها لذت ببرید.
سوپ غذای گرانی نیست و میتوان
آن را بهراحتی درست کرد
درستکردن سوپها معموالً به وقت زیادی نیاز
ندارد .آمادهکردن مواد اولیه چند دقیقهای زمان
نیاز دارد و بقیه کارهــا را آرامپز یا زودپزتان انجام
خواهد داد .اگر تمایل داشــته باشید ،میتوانید با
افزودن گوشــت قرمز یا مرغ به سوپتان ،به فواید
و جذابیت آن اضافه کنید .خوردن سوپ به همراه
نانهای تهیهشــده از غالت کامل یا انواع ساالد،
میتواند آن را به یک وعــده غذایی اصلی تبدیل
کند.
سوپ را میتوان بهخوبی در فریزر
نگهداری کرد
اگر بخواهید ناهار یا شــامی را از قبل آماده کنید،
ســوپ گزینه خوبی برای این منظور محســوب
میشود .برای این کار میتوانید در تعطیالت آخر
هفته یا هر زمانی که توانستید ،سوپ را بیشتر از
نیازتان بپزید و آن را در فریزر نگه دارید .در زمان
خســتگی یا زمانی که حوصله آشــپزی ندارید،
سوپ خوشمزه و ســالمتان در فریزر ،انتظار شما
را میکشد.
ســوپ به تأمین آب موردنیاز بدن
کمک میکند
در خنکی زمستان ،معموالً افراد مایعات کمتری
مصرف میکنند ،درنتیجه ممکن است به میزان
موردنیاز بدن ،مایعات دریافت نکنند .با اینکه در
روزهای سردتر تعریقتان کاهش مییابد ،اما هنوز
برخی از فعالیتهای روزمرهتــان نیاز به مصرف
مایعات دارند .باتوجهبه اینکه بخش زیادی از سوپ
را آب تشکیل میدهد ،خوردن سوپ میتواند به
دریافت مایعات موردنیازتان کمک کند.
سوپ به تقویت دستگاه ایمنی کمک
میکند
ســوپها راه خوبی برای بهبود ســرماخوردگی،
آنفلوانزا و بســیاری از بیماریها هستند .بیشتر
سوپها سرشار از مواد مغذی هستند که در مبارزه
با ســرماخوردگی مؤثرند .بر اســاس مطالعات،
خوردن ســوپ مرغ که سرشــار از ســیر ،پیاز،
کرفس و هویج باشــد ،میتواند در پیشگیری از
سرماخوردگی به ما کمک کند.
سوپ سرشــار از ویتامینها و مواد
معدنی است
اگر به رژیم غذاییتــان توجه ویژهای دارید ،نباید
سوپ را فراموش کنید .بر اساس مطالعهای که در
دانشگاه آیووا بر روی  ۱۰۵۰۰نفر آمریکایی انجام
گرفت ،مصرف منظم سوپ موجب دریافت بیشتر
مواد مغذی در افراد میشود .این مطالعه نشان داد
میزان دریافت فیبر ،ویتامین  ،Aمنیزیم ،پتاسیم و
آهن در کسانی که بهطور منظم سوپ میخورند،
بیشتر از گروهی بود که سوپ مصرف نمیکردند.
مصرف سوپ از اضافهوزن جلوگیری
میکند
بر اساس مطالعهای که در نشریه  PLOS ONEبه
چاپ رسید ،احتمال ایجاد اضافهوزن در کسانی
که بهطور منظم ســوپ مصرف میکنند ،نسبت
به دیگران ۴۰ ،درصد کمتر است .همچنین اندازه
دور کمر در کسانی که ســوپ مصرف میکنند،
بهطور میانگین یک تا سه سانتیمتر کمتر است.
این عدد برای یک وعده ســوپ در هفته بســیار
چشمگیر است.
بهلطف سوپ میتوانید با کالری کمتر،
حجم بیشتری از غذا را دریافت کنید
با افزودن ســوپ به وعده غذاییتان ،میتوانید با
دریافت کالری نســبتاً پایین ،مقدار بیشتری غذا
میل کنید .یک مطالعه نشان داد کسانی که قبل از
ناهار سوپ مصرف میکنند ،با مصرف  ۷۸۰گرم
غذا (سوپ همراه با پاســتا)  ۸۲۰کالری دریافت
میکنند؛ درحالیکه گروهی که ســوپ مصرف
نکردند ،با دریافت  ۴۲۰گرم پاســتا ۹۳۰ ،کالری
دریافت کردند.
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