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زیر نظر :دکترابراهیم رضایی پزشک عمومی و محدثه نیکمنش کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه در فصل
تابستان

حفظ آب بدن همواره مورد توجه است ،اما در
فصول گرم با توجه به تعریق شدید بدن این
نیاز بیشتر احساس میشود .در این بین برخی
خوراکیها میتوانند به تأمین آب مورد نیاز بدن
کمک کنند که در ادامه غذاهای حاوی آب مورد
نیاز بدن را بررسی میکنیم.
گریپفروت
گریپفروت حاوی  ۸۸درصد آب است و هر ۱۲۳
گرم آن با حدود  ۱۱۸گرم آب میتواند نیاز روزانه
بدن را برطرف کند ،همچنین این خوراکی حاوی
فیبر ،آنتیاکسیدان و ویتامینهای ضروری بدن
مانند ویتامین  Aاست و به تقویت سیستمایمنی و
کاهش وزن ،کلسترول و کاهش قند و فشار خون
هم کمک میکند.
کلم
کلم حاوی  ۹۲درصد آب است؛ سبزی کم کالری
اما قوی که مواد مغذی ،ویتامین  C، Kو آهن را
در خود جای داده است ،این ویتامین میتواند به
کاهش التهابات بدن و بیماریهایی مانند دیابت
و مشکالت قلبی کمک کرده و عالوه بر آن با
سرطان ریه مبارزه کند.
فلفل دلمهای
بیش از  ۹۰درصد وزن فلفل دلمهای را آب
تشکیل میدهد؛ این سبزی حاوی فیبر باال،
ویتامین  ،Bپتاسیم ،کارووتنوئید است که میتواند
از بروز برخی سرطانها و بیماریهای چشمی
بکاهد ،عالوه بر آن به سبب وجود ویتامین C
مصرف  ۱۴۹گرم از آن  ۳۱۷درصد از نیاز روزانه
به این ویتامین را برطرف میکند .این ویتامین نه
تنها باعث کمک به سیستم ایمنی میشود بلکه
در جذب بیشتر آهن به سالمت استخوانها مؤثر
است ،همچنین سلولهای بدن را از آثار منفی
رادیکالهای آزاد حفظ میکند.
کرفس
کرفس سبزی خوش رنگ با ارزش غذایی ۱۶
کالری است که  ۹۵آن را آب تشکیل میدهد
از اینرو برای کاهش وزن بسیار مفید است .این
سبزی حاوی ویتامین  Kو پتاسیم است و میتواند
بدن را در برابر بیماریهای قلبی و استخوانی مانند
پوکیاستخوان محافظت کند ،از دیگر ویژگیهای
این سبزی مصرف آن بهصورت خام یا پخته است
که در هر  ۲شکل برای بدن موثر خواهد بود.
گل کلم
گل کلم سبزی بسیار مناسب برای رژیم غذایی
است که  ۹۲درصد آن را آب تشکیل میدهد؛
هر  ۱۰۰گرم از این سبزی  ۵۹میلی لیتر آب
دارد همچنین حاوی سه گرم فیبر بوده که باعث
کاهش اشتها میشود ،عالوه بر آن گل کلم حاوی
بیش از  ۱۵نوع ویتامین مواد معدنی بوده که به
سالمت مغز و متابولیسم بدن کمک میکند .برای
حفظ آب بدن میتوان این خوراکی را جایگزین
بسیاری از میان وعدهها کرد.

فریزر میتواند وسیلهای خوب برای نگهداری از
مواد خوراکی و کاهش زبالههای غذایی در زندگی
شما باشد .در شرایطی که سطح سالمت و میزان
موادمغذی برخی موادغذایی منجمد با نمونههای تازه
تفاوتی ندارد ،برخی مواد غذایی دیگر میانه خوبی با
قرار گرفتن در فریزر و انجماد ندارند .شاید فکر کنید
سرمازدگی بدترین اتفاقی است که میتواند برای
غذای شما در فریزر رخ دهد .اما برخی مواد خوراکی
و غذاهای پخته که بهنظر نمیرسد مشکلی برای
نگهداری در فریزر داشته باشند ،ممکن است پس از
خروج از آن و یخزدایی بهطور کامل غیر قابل استفاده
شوند .در ادامه با برخی خوراکیها که نباید در فریزر
نگهداری شوند ،بیشتر آشنا میشوید.
شیر
انجماد شیر مسألهای ایجاد نمیکند ،اما پس از
یخزدایی دیگر با یک نوشیدنی یکدست و خامهای
مواجه نیستید و در عوض تودههایی شناور در آب
را مشاهده خواهید کرد .در شرایطی که همچنان
میتوانید آن را در نوشیدنی یا یک غذای پختنی
استفاده کنید ،اما شیر شما دیگر برای نوشیدن
مناسب نخواهد بود.
سبزیجات برگدار
انتظار نداشته باشید که برگهای منجمد کاهو

قاب تندرستی

چه اتفاقی
میافتد اگر آب
را جایگزین تمام
نوشیدنیها کنیم؟

خوراکیهایی که نباید یخ بزنند
امادیگر گزینهای قابل استفادهدر یک ساالد یا غذای
دیگری که سبزیها به صورت خام مصرف میشوند،
نخواهند بود.
تخممرغ
منجمد کردن تخممرغهای پخته مسألهساز نیست
و میتوانند بهعنوان صبحانهای راحت نیز استفاده
شوند .اما قراردادن تخممرغ خام در فریزر ایده خوبی
نیست .زمانی که تخممرغ خام منجمد میشود،
افزایش حجم خود را تجربه میکند که میتواند

خمیری و لزج به خود میگیرد که مصرف آن به هیچ
عنوان خوشایند نخواهد بود .همچنین پخت آنها
براساس بسیاری از روشهای محبوب آماده کردن
سیبزمینی نیزدشوار خواهد بود.
پنیر
شما میتوانید بدون مواجهه با خطرات سالمت
پنیر را منجمد کنید ،اما کیفیت این محصول را در
معرض خطر قرار خواهید داد .انجماد میتواند موجب
تغییر در طعم و بافت پنیر شود ،بهویژه اگر پنیر از

چطور گرمای شدید را تحمل کنیم و دچار
گرمازدگی نشویم؟

اگر تاکنون در معرض هوای بسیار گرم قرار
نداشتهاید ،بسیار محتمل است که با «خستگی
گرمایی» مواجه شوید.
نشانههای این اختالل را در زیر برایتان نوشتهایم:
سردرد ،سرگیجه ،از دست دادن اشتها ،حالت تهوع
عرق کردن بیش از اندازه طبیعی ،گرفتگی عضالت
تند نفس کشیدن ،تشنگی شدید و پایانناپذیر
به محض مشاهده هر کدام از نشانههای باال باید
سریعاً دمای بدن خود را پایین بیاورید.
استفاده از خاکشیر یخزده و شربت آبلیمو برای
جلوگیری از گرمازدگی مؤثر است .برای جلوگیری از
اسهال و تأثیر خنکی ،خاکشیر باید به شکل یخزده
یا همراه خرده یخ مصرف شود ،در غیر این صورت
ملین و اسهالآور است.
با توجه به گرمی و آلودگی هوا ،مصرف آبلیمو
نیز به دلیل داشتن ویتامین  Cکه دارای خاصیت
ضدعفونیکننده است ،توصیه میشود و نیاز است
هر دو روز یک بار ،یک عد د لیمو در آب مصرفی
استفاده شود.
اگر دمای بدن بیشتر از  ۴۰درجه سانتیگراد بشود،
احتمال «سکته گرمایی» وجود خواهد داشت که به
درمان اورژانسی نیاز دارد.
از نشانههای خطرناک این عارضه این است که بدن
فرد خشک است ،اما به شدت داغ میشود .یعنی
عرق نمیکند و تنفس هم برای او دشوار خواهد شد.
نوزادان و کودکان ،سالمندان ،افراد چاق ،کارگران

راههای
کاهش اضطراب
وطبسنتی

پس از یخزدایی در یک ساالد قابل استفاده باشند.
سبزیجات حاوی آب فراوان هستند و زمانی که آنها را
منجمد میکنید ،آب موجب انبساط و انفجار دیواره
سلولهایی میشود که ساختار یک برگ را حفظ
میکنند .از این رو ،برگهای منجمد سبزیهایی
مانند کاهو و کلم پس از یخزدایی به برگهایی شل
و آبدار تبدیل میشوند .اگر قصد استفاده از این
سبزیها رادرغذادارید ،آنها رادر ماهیتابه تفتدهید،

موجب ترک خوردن پوسته و نشت مواد به بیرون شود.
پاکسازی کثیف کاری ایجاد شده ممکن است زمان
زیادی از شما بگیرد.
سیبزمینی
سیبزمینی خام حاوی آب قابل توجهی است .زمانی
که سیبزمینی خام را در فریزر قرار میدهید ،قوام
آن بهگونهای غیرقابل بازگشت تغییر میکند .زمانی
که سیبزمینی خام منجمد یخزدایی میشود ،بافتی

انواع کهنه ،سوراخدار یا نرم باشد.در مقابل ،اگر قصد
دارید تا پنیری مانند پارمزان را برای مدتی طوالنیتر
نگهداری کنید ،منجمد کردن آن مسالهساز نیست.
خیار
خیار حاوی آب فراوان است ،از اینرو یکی از بهترین
موادغذایی برای هیدارته نگهداشتن بدن محسوب
میشود .بیش از  90درصد یک خیار از آب تشکیل
شده است .بر همین اساس ،زمانی که خیار را منجمد
میکنید ،آب به بلورهای یخ تبدیل میشود .این
شرایط میتواند بافت خیار را تغییردهد .اگر به مصرف
خیارهای ترد عالقه دارید نباید این محصول را در
فریزر قرار دهید .زمانی که خیار منجمد یخزدایی
میشود ،بافتی نرم و شل پیدا میکند.
گوجهفرنگی
زمانی که یک گوجهفرنگی منجمد یخزدایی میشود
بهجای بافت سفت گوجهفرنگی تازه با محصولی
آبدار و چسبنده مواجه میشوید .این تغییر در بافت
بهواسطه محتوای آب گوجه فرنگی رخ میدهد .اما اگر
قصد دارید گوجهفرنگیها را برای مقاصد دیگر مانند
استفاده در سوپ یا سس استفاده کنید ،منجمد کردن
آنها مسالهساز نیست .برخالف بافت ،عطر و طعم
گوجهفرنگی بهواسطه نگهداری در فریزر و یخزدایی
تغییر نمیکند.

تفکر کل نگر ،نگاه کردن به مسائل از باال،
ورزش ،ماساژ بخصوص نواحی سر و گردن،
مشغول کردن خود به کاری ،استفاده از
رنگهای شاد مخصوصاً زرد سبز آبی سفید،
خواب کافی ،نگاه کردن به دریا* سبزه و
طبیعت ،راستگویی و پرهیز از دروغ ،عدم
تماس با افرادی که انرژی منفی دارند یا
همیشه ناامیدند ،خندهدرمانی ،تنفس

و ورزشکاران در فضای باز ،افراد با بیماری زمینهای
مانند بیماریهای قلبی و فشارخون ،مصرف داروهای
خاص مانند دیورتکها بیشتر در معرض ابتال به
گرمازدگی هستند.
اگر فردی در اطراف شما دچار گرمازدگی شد او را
فوراً از گرما دور کرده و به محلی خنک منتقل کنید.
لباسهای فرد را سبک کرده ،ملحفه خیس روی فرد
انداخته و آب ولرم روی او بپاشید .یک پارچه سرد و
مرطوب را به مچ دست ،گردن ،زیر بغل و یا کشاله
ران بمالید .در صورت هوشیاری فر د را به دوش
گرفتن و نوشیدن آب و مایعات خنک تشویق کنید.
اگر نشانههای گرمازدگی بهبود نیافت یا وخیمتر شد
و یا احتمال سکته گرمایی وجود داشت فرد را سریعاً
به مرکز درمانی منتقل کنید.
_هندوانه یک میوه تابستانی لطیف ،آبدار ،خنک
کننده ،آرام بخش و مسکن التهابات درونی است.
طبیعت هندوانه سرد و تر است و برای افراد گرم
مزاج بسیار مطلوب است .مربای پوست هندوانه برای
رفع حرارت بدن ،رفع تشنگی و گرمازدگی بسیار
مفید است.
_غذا و نوشیدنیهای خود را با هوشیاری کامل
انتخاب کنید.
از آنجا که بدن در هوای گرم عرق میکند ،بسیار
مهم است که خسارت ناشی از آب از دست رفته را
جبران کنید.
بنابراین باید پیش از خروج از خانه آب زیادی

عمیق هوای پاک وتازه ،تغذیه کامل ،پرهیز
از زندگی شهرنشینی ،داشتن زندگی
ساده و بدون تجمالت ،نپوشیدن کفش
و لباسهای تیره به خصوص رنگ سیاه
که کراهت شدید دارد ،خوردن دمکرده
زعفران ،دمکرده اسطوخدوس سنبل
الطیب ،گل گاوزبان به مقدار مساوی و
پرهیز از سیگار و مشروب

بنوشید.
لباسهای بسیار روشن ،گشاد و سبک بپوشید.
_ از غذاهای کم چرب و کم نمک استفاده کنید.
_برای پیشگیری از گرمازدگی سعی کنید در ماههای
گرم سال کمتر از خانه بیرون بروید و از فعالیت بیش
از حد در گرما پرهیز کنید.
_تا حد امکان از مصرف نوشیدنیهای کافئیندار و
الکلی خودداری کنید ،زیرا این مواد کمآبی بدن را
تشدید میکنند.
مهمترین امالحی که همراه با آب در فرآیند تعریق
از بدن دفع میشوند سدیم ،پتاسیم و منیزیوم است؛
بنابراین استفاده از منابع سرشار از پتاسیم شامل
میوهها و سبزیهایی مانند موز ،هندوانه ،طالبی،
مرکبات ،آلو ،توت فرنگی ،خیار ،سبزیهای برگ
سبز ،قرمز و بنفش مانند اسفناج ،چغندر ،گوجه
فرنگی ،کلم بروکلی ،هویج ،لوبیا و غذاهای با طبع
سرد مانند غذاهای دریایی ،بیشتر توصیه میشود.
_غذاهایی مملو از پروتئین و کربوهیدرات را به
اندازه کم مصرف کنید ،زیرا هضم آنها زمان زیادی
میخواهد و این روند دمای بدن را باالتر میبرد.
_مادران شیرده به دلیل تولید شیر باید دست کم
یک و نیم تا دو لیتر بیشتر از نیاز معمول آب مصرف
کنند.
_به گفته دانشمندان ،غذاهای تند و پر ادویه
میتواند دمای عمومی بدن را کاهش دهد.
_تا حد امکان در خانه بمانید.

_از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و از رفتن به
جاهایی که سایبان ندارد و تهویه آن خوب نیست،
حتیالمقدور خودداری کنید.
_ساعات  ۱۲تا  ۱۵که شدت گرما در تابستان بیشتر
است در صورت امکان از منزل بیرون نیایید.
مقابله با گرمازدگی
_بستنی یک درمان موقتی برای مقابله با گرمازدگی
است.
_لباسهای خنک و نازک بپوشید.
همچنین از کالههای لبهدار و ترجیحاً منفذدار و
عینک آفتابی برای محافظت از چشم استفاده کنید.
_هنگام گرمازدگی از گرفتن دوش آب سرد به جهت
ایجاد شوک ،از قرار گرفتن در معرض باد مستقیم
کولر به دلیل ایجاد عفونتهای تنفسی و از نوشیدن
سریع مایعات بسیار سرد به جهت به هم خوردن
وضعیت سیستم ایمنی و گوارشی بدن خودداری
کنید.
بهتر است در هنگام سفر در گرمای تابستان عالوه
بر نوشیدن آب ،چند عدد خیار و نمک در اختیار
کودکان قرار دهید.
شربت آبلیمو ،شربت خاکشیر و دوغ تأمینکننده آب
و امالح از دست رفته بدن هستند.
نوشیدن نوشابه در گرما مناسب نیست.

چند خط سالمتی
 وقتی جایی از بدنتان میسوزد ،خیلی آروم انگشتتان را روی جای
سوختگی فشار بدهید ،با این کار خیلی سریعدمای پوست به حالت
طبیعی برمیگردد و نمیگذارد تاول بزنید.
 از نیمههای شب تا ساعت  4صبح ،مغز استخوان عملیات خون
سازی را انجام میدهد.
برای همین میگویند شبها زود بخوابید .دیر خوابیدن و دیر بلند
شدن از خواب ،باعث میشود مواد سمی از بدن دفع نشوند.
 برخی تحقیقات نشان دادهاند که شکستن مکرر و زیاد انگشتان
دست ،باعث آسیب بافت نرم مفصل می شود !
همچنین باعث کاهش قدرت انگشتان ،برای نگه داشتن چیزی و
ورمدست می شود.
 اکثر بیماران به جای آنتیبیوتیک به استراحت نیازدارند !
بیش از یک پنجم آنتیبیوتیک های تجویزی ضرورت ندارند و
بسیاری از بیماریها با استراحت و به خودی خود درمان می شوند.
زیادهروی در مصرف داروها باعث می شود عفونتها به دلیل
مقاومتدارویی سختتردرمان شوند.
 به کودکان شکالت ندهید ،با دادن شکالت به آنها لطف نمیکنید!
 بیماری قلبی  /ا فسردگی  /کوتاهی قد  /لکنت زبان /بی اشتهاییاز عوارض جبرانناپذیر مصرف شکالت است. خواب بیش از  9ساعت مزاج شما را بهم میریزد.
مزاجهای سرد و گرم ،نیاز به خواب متفاوت دارند ،افراد با مزاج سرد و
تر ( بلغمی ) بیشتر از همه میخوابند.
خواب بیش از حد خطر حمله قلبی را 34درصد افزایشداده ،سبب
باال رفتن سطح قند خون و ابتال به دیابت نوع  ، 2سردرد ،کمردرد،
افسردگی ،استرس و چاقی میشود.

ویتامینهایی
برای

آفتابسوختگی
شروع فصل گرم فرصتی برای تأمین ویتامین
 D3از طریق قرارگرفتن در معرض نور خورشید
است به خصوص برای افرادی که دسترسی
کافی به آفتاب ندارند .اما افراط در آن میتواند به
آفتابسوختگی منجر شود .یكی از مهمترین
اثرات مفید ویتامینها ،خاصیت ضداكسیده شدن
آنهاست كه آنها را تبدیل به آنتیاكسیدانهای
محافظ بدن میکند .آنتیاکسیدانها برای
جلوگیری از آسیبهای پوستی ناشی از نور
خورشید و پیری زودرس پوست مفید هستند:
ویتامین C
اگرچه تحقیقات محدود است ولی ثابت شده
که ویتامین  Cموجود در رژیم غذایی میتواند
بهطور موضعی اثرات آفتابسوختگی را دفع
کند .ویتامین  Cخواص آنتیاکسیدانی دارد و در
سنتز کالژن مؤثر است .خواص آنتیاکسیدانی
این ویتامین از بدن شما در برابر رادیکالهای
آزاد محافظت میکند .ویتامین  Cبه محافظت
از  DNAدر برابر آسیبهای ناشی از اشعه یووی
خورشید کمک میکند و میزان بقای سلولهای
تحتتأثیر اشعه یووی را افزایش میدهد .محققان
توصیه میکنند که عالوه بر استفاده از کرمهای
ضدآفتاب ،مصرف مکملها و غذاهای حاوی
ویتامین  Cرا فراموش نکنید.
ویتامین E
این ویتامین ،در ترکیب با ویتامین  Cو کرمهای
ضدآفتاب ،خاصیت آنتیاکسیدانی برای تسکین
اثرات آفتاب سوختگیدارد.
استفاده از روغن ویتامین  Eمیتواند اثرات آفتاب
سوختگی را تسکیندهد.
این ویتامین از نوع ویتامینهای محلول در چربی
است و در دانههای روغنی خشكبار و بسیاری از
روغنها یافت میشود .سالهاست كه این ویتامین
را بهعنوان داروی ضدپیری میشناسند و در مواد
آرایشی  -بهداشتی استفاده میكنند.
ویتامین D
بدن شما نیازمند قرارگیری در معرض نور
خورشید برای سنتز ویتامین  Dاست .ویتامین D
همچنین در افزایش جذب کلسیم و کاهش خطر
ابتال به پوکیاستخوان و سرطان نقشدارد.
اگرچه نقش نورخورشید در جذب ویتامین D
در بدن مؤثر است ،مطالعه جدید بالینی نشان
میدهد مصرف دوز باالی ویتامین  Dیک ساعت
بعد از آفتاب سوختگی به شکل قابل توجهی
موجب کاهش قرمزی پوست ،تورم ،و التهاب
میشود.
هدف،دریافت روزانه  1000میلیگرم ویتامین D
در روز است.

چرا حق بیمه تأمین اجتماعی در کارگاههای
پردرآمد و کمدرآمد یکسان است؟

پاسخ رئیس تأمین اجتماعی به اعتراض کارفرمایان
و بر اساس «شاخص تورم» تصویب
میشوند .البته تفاوت سابقه هم در آن
لحاظ شده است؛ با سابقه ها حق سنوات
دارند و تازه کارها نه!»

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
یکسان بودن حق بیمه تأمین اجتماعی
در صنفها و رستههای شغلی مختلف
باعث شده تا برخی کارفرمایان کهدرآمد
زیادی ندارند ،نتوانند حق بیمه بپردازند.
آنها میگویند چرا باید حق بیمه ما و
کارگاههای پردرآمد یکی باشد؟
در سال  1398حق بیمه تأمین
اجتماعی به ازای هر کارگر  527هزار
تومان است که  404هزار تومان آن را
باید کارفرما و  123هزار تومان را باید
کارگر بپردازد.

حق بیمه گران یا خدمات گران؟
به بیان وی ،تأمین اجتماعی یک مؤسسه
عمومی غیر دولتی است که در بودجه
ساالنهدولت هیچ ردیفی به آن اختصاص
نمیدهند و «منابع» این سازمان باید از
دریافت حق بیمه فراهم شود.
طهماسبی اضافه کرد« :تأمین اجتماعی
کارش این است که منابع به دست
آمده از حق بیمه را برای هزینههایی
که تعهد کرده مصرف کند .اما مشکل
اینجاست که هزینهها در کنترل این
سازمان نیستند .وقتی هزینهها افزایش
پیدا میکند ،سازمان تأمین اجتماعی
هم برای پوشش آنها به منابع بیشتری
احتیاج پیدا میکند .به همین دلیل حق
بیمه بهدنبال گرانی هزینهها ،گرانتر می
شود».

کسب و کارهای جدید و قدیم و
پرداخت حق بیمه یکسان
صاحبان کسب و کارهای نوپا میگویند
بنیه مالیشان به اندازه کسب و کارهای
با سابقه نیست؛ اما مجبورند مثل با سابقه
ها حق بیمه پرداخت کنند و این عادالنه
نیست.
به گفته رئیس تأمین اجتماعی نیریز،
این سازمان برای تعیین حق بیمه به
استانداردهای طراحی شده توسط
کنوانسیون جهانی توجه میکند؛ نه
سابقه کسب و کار .و این استانداردها
هم محاسبه حق بیمه را بر مبنای
«دستمزدهای تعیین شده» قرار
دادهاند.
علی طهماسبی گفت« :دستمزدهای
مورد اشاره سازمان تأمین اجتماعی
موضوعی است که در شورای عالی کار

چاره کار کجاست؟
رئیس تأمین اجتماعی نیریز عنوان
داشت« :برای این که این سازمان مبلغ
حق بیمهها را افزایش ندهد ،میتواند
به دو تصمیم فکر کند .یکی این که
هزینههایش را کاهش دهد ،که این به
ِ
«کیفیت خدمات»
معنای کم شدن
است .به طور مثال دوره پرداخت

مقرری بیکاری ،غرامت ایام بیماری
و اندازه پشتیبانی از هزینه درمانهای
پزشکی مثل اعمال جراحی و ...را کم
کند .یعنی مردم باید قسمت بزرگتری
از هزینهها را خودشان بپردازند و از
ِ
حمایت سابق را
سازمان بیمهای انتظار
نداشته باشند.
تصمیم دیگری که «سازمان تأمین
اجتماعی» میتواند به جای افزایش
ندادن مبلغ حق بیمه بگیرد ،این است
که تعداد خدماتش را کم کند تا بتواند
سایر خدمات باقیمانده را با همان کیفیت
گذشته پشتیبانی نماید .که این هم به
ِ
ِ
«کمیت خدمات» است.
کاهش
معنای
مث ًال تعهدات کوتاه مدتش مثل درمان،
بیکاری و بیماری را حذف کند تا بتواند
تعهدات بلند مدت یعنی مستمری افراد
را با مبالغ قبلی پرداخت کند».
طهماسبی تصریح کرد« :به نظر نمیرسد
هیچ کدام از این تصمیمها خردمندانه
باشد؛ چرا که نه با فلسفه رفاه اجتماعی
همخوانی دارد و نه با هزینههای زندگی
امروز .ضمن این که کشور ایران عضو
سازمان بینالمللی کار ( )ILOو
همچنین کنوانسیون تأمین اجتماعی
است و رعایت استانداردهای مربوطه را
که خدمات  10گانه از جمله آنهاست،
تعهد کرده است .اندازه اعتبار سیستم
تأمین اجتماعی کشورها نیز به میزان
رعایت این استانداردها «وابسته»
است».

سهم نیریز از گلگهر سیرجان،

شناسایی  60حرفه

واکنش سیرجانیها به کد ملی 255

عسکر یاراحمدی ،نیریزان فارس :رئیس مرکز فنی و حرفهای خبر از شناسایی 60حرفه
مورد نیازدر نیریزداد.
اولین جلسه شورای مهارت با حضور فرماندار شهرستان نیریز ،مدیرکل فنی وحرفهای
استان فارس و برخی از مدیراندستگاه اجرایی و رؤسایدانشگاهها و مراکز آموزش عالی
شهرستان نیریزدر سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.
در ابتدا فرماندار مروری بر توانمندیهای اقتصادی شهرستان نیریز کرد و گفت :این
شهرستان با ذخایر معدنی و پتانسیل خوبی کهدر حوزه کشاورزی ودامپروری و همچنین
وجود کارخانجات مختلف دارد میتواند با آموزش و مهارت به نوجوانان وجوانان زمینه
اشتغال آنها رادر سطح شهرستان فراهم کند.
یزدانپناه ادامه داد :حلقههای فعالیت بایددر کنار هم قرار گیرند تا زمینه اشتغال جوانان
با آموزش و مهارت الزم تکمیل شود.
در ادامه رئیس مرکز فنی وحرفهای شهرستان نیریز گفت :ما با توجه بهدرخواستهایی
کهدر حوزههای مختلفداریم میتوانیم آموزشهای الزم را ارائه کنیم.
مرادی ادامه داد :در سهماهه اول امسال  100هزار نفر ساعت آموزشی به کارآموزان داده
شده است.
وی گفت :اولویتهای شهرستان نیریز در  60حرفه شناسایی شده اما باید تجهیزات و
امکانات ما مهیا شود تا بتوانیم آموزش و مهارت کاملتری را به کارآموزان ارائهدهیم.
مدیر کل فنی و حرفهای استان فارسدر ادامه جلسه به مهارتآموزی مراکز فنی و حرفهای
اشاره کرد و گفت :با توجه به پتانسیلهای خوبی که در شهرستان وجود دارد ما میتوانیم
با آموزش و مهارت به کاهش بیکاری در شهرستان نیریز کمک کنیم چون برای مهار
بیکاری باید به سمت آموزشهای مهارتی برویم.
مراکز فنی و حرفهای کانونهایی هستند که گواهینامه با کد
بینالمللی ارائه میکنند ودر تمامدنیا اعتباردارند.در استان
نداشتن
فارس حدود  50مرکز فنی و حرفهای وجود دارد.
مهارت علت
ما در حوزههای مختلف جامعه از جمله در زندان ،محیط
عدم اشتغال
کار(کشاورزی ،صنعت و خدمات) ،به کارآموزان آموزش و
مهارت میدهیم.
پایدار
مدیر جهادکشاورزی شهرستان در این جلسه گفت :عدم
در بخش
اشتغال پایدار در بخش کشاورزی به نداشتن مهارت
کشاورزی
برمیگردد! متأسفانه برخی از کشاورزان دانش فنی الزم را
ندارند وبه همین جهت بعد از مدتی بیکار میشوند.
است
سیروسی گفت :باید با کار وحرفه علمی و همکاری با
سازمان فنی وحرفهای در سطح شهرستان و انعقاد تفاهمنامه در این زمینه افرادی
که متقاضی راهاندازی کار و حرفهای در بخش کشاورزی هستند آموزشهای الزم را
ببینند و گواهینامهدریافت کنند تادر آینده بهدلیل کمبود مهارت کار خود را از دست
ندهند.

تنها آالیندگی

روابط عمومی شورای اسالمی استان فارس:
نماینده شهرستان نیریزدر شورای اسالمی
فارس معتقد است سهم مردم نیریز از
معدن گلگهر سیرجان در سالهای اخیر،
تنها آالیندگی بوده است.
مجتبی بنیهاشمی در دیدار با استاندار
فارس با بیان اینکه شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر در استان کرمان ،بیش از
خود سیرجان به بخش قطرویه در استان
فارس نزدیک است ،اظهار کرد :متأسفانه
با وجود فاصله کمتر از  ۲۰کیلومتری و
عوارض منفی شرکتهای صنعتی و معدنی
بر زندگی مردم این منطقه ،هیچگونه حق
آالیندگی و سهم اشتغال بومی برای جوانان
شهرستان نیریزدر نظر گرفته نمیشود.
وی تصریح کرد :مسئوالن این شرکت در
استان کرمان در زمان استخدام به محض
اینکه کد ملی  ۲۵۵متقاضیان را میبینند
روی نام آنها خط قرمز میکشند و بنا بر
پیگیریهای نمایندگان سیرجان و کرمان،
صرفًا مردم بومی آن استان از اشتغالدر این
شرکت بزرگ سهمدارند.
بنیهاشمی با بیان اینکه اکثر جوانان بخش
قطرویه نیریز پس از خشکسالیها ،شغل
دامداری و کشاورزی خو د را از دست دا دند،
شاید تنها 
افزو د :حاال 
امید مر دم بیکار این
منطقه به اشتغال در این شرکت همجوار
خو د است.
نماینده نیریز در شورای اسالمی فارس از
نماینده عالی دولت در فارس خواست که
در بحث سهم آالیندگی و اشتغال جوانان
شهرستان نیریز در شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر با جدیت رایزنی و پیگیری

کند.
بنیهاشمی همچنین بهرهبرداری از
معدن سنگ آهن بهرامگور را یکی دیگر از
راهکارهای کاهش بیکاری مردم شهرستان
نیریز و حتی استاندانست.
نماینده شهرستان نیریزدر شورای اسالمی
فارس در پایان با اشاره به بحران کمآبی
در شهرستان نیریز ،بر ضرورت احداث
تصفیهخانه در جوار سد چشمه عاشق به

تأکید
منظور تأمین آب آشامیدنی سالم
کر د.

استاندار:
از طریق معاونین رئیس جمهور
پیگیری میکنیم
استاندار فارس نیز در پاسخ به این
درخواستها ،اظهار کرد :برای اشتغال و
ارتقای وضعیت نیریز ،از انجام هر کاری که
در توانمان 
باشد دریغ نخواهیم کرد.
عنایتا ...رحیمی در خصوص بحث
آالیندگی با بیان اینکه میبایست
محیطزیست استان کرمان هم دادههای
ما را تأیید کند ،تصریح کرد :متأسفانه آن
سازمان مقداری تعلل کرده است که ما از
طریق معاون اول رئیس جمهور و رئیس
سازمان محیط زیست کشور به موضوع
ورو د کر دهایم.
وی در خصوص احداث تصفیهخانه در
کنار سد چشمه عاشق نیز گفت :هرچند
آب این منطقه کیفیت بسیار خوبی دارد و
حتی بدون تصفیه هم قابل استفاده است
اما بحث انتقال و شبکه زیردست این سددر
برنامههای ما قراردارد.

مورد نیاز در نیریز

پس از مخابرات توزیع برق هم دست به کار شد

خداحافظی با قبوض کاغذی

مجید پاکیزهدامن،نیریزان فارس:
با اعالم مدیر برق شهرستان ،از مهرماه
قبوض کاغذی حذف و پیامک جایگزین
آن خواهد شد.
طرح الزماالجرا
محمدجواد برهانی گفت :در راستای
طرح ملی قبض سبز که  19خرداد توسط
وزیر نیرو رونمایی شد و در راستای
صرفهجویی ساالنه از محل حذف کاغذ،
این طرح الزم االجرا است و همشهریان از
طریق پیامک از مبلغ قابل پرداخت خود
مطلع خواهند شد.
برهانی گفت :تا قبل از اجرایی شدن
این طرح و حذف دائمی قبوض کاغذی،
مأموران قرائت کنتور در واقع خواندن
ارقام کنتور و ثبت و توزیع قبوض را انجام
میدادند که با اجرا شدن طرح قبض
سبز ،به مقدار قابل مالحظهای در وقت و
میزان مصرف کاغذ صرفهجویی میشود.

شمارههای  90درصد مشترکان
جمعآوری شده
وی افزود :تاکنوندر شهرستان نیریز 90
درصد شماره تلفنهای همراه مشترکان
جمعآوری و ثبت شده که میتوان گفت:
یکی از مدیریتهای پیشتاز در سطح
استان محسوب میشویم.
برهانی گفت 10 :درصد باقیمانده
شمارههای همراه مشترکان نیز ظرف

یکیدو ماه آینده جمعآوری ودر سیستم
ثبت خواهد شد.
مدیر برق نیریز اظهار داشت :این طرح
به صورت آزمایشی در حال اجرا است و
مردم میبایست به این نکته توجه داشته
باشند که اطالع از مبلغ پرداختی میزان
مصرف برق تنها از طریق پیامک برای
آنها ارسال میشود.

وضعیت قبوض منازل استیجاری
محمدجواد برهانی در مورد منازل
استیجاری گفت :افرادی که به تازگی
وارد منازل تازه خریداری شده یا
استیجاری میشوند میتوانند از
طریق ارسال شناسه قبض  13رقمی
که در پشت قبوض درج شده به شماره
 ،300074121شماره همراهشان را در
سیستم ثبت کنند.
وی همچنین مراجعه به سایت شرکت
توزیع برق استان به نشانی www.
 farsedc.irو ثبت شماره همراه ،تماس
با واحد مشترکان اداره برق به شماره
 121و اعالم شماره پرونده و شماره همراه
و مراجعه حضوری به واحد مشترکان
مدیریت برق نیریز را ازدیگر راههای ثبت
شماره همراه خود جهت اطالعرسانی از
مبلغ پرداختی اعالم کرد.
 2پیامک در ماه
برهانی اذعان داشت :پیامکها در طول

وجود آمد و امسال تمام سعی صنعت برق
بر این است تا از طریق روشهای مدیریت
مصرف که همکاری مردم را طلب
میکند ،هیچگونه خاموشی صورت
نگیرد.
برهانی پیشبینی پیک بار مصرفی کشور
در سال  98را نزدیک به  61000مگاوات
ساعت عنوان کرد و افزود :همچنان با
کمبود تولید نیرو و رشد بیرویه مصرف
روبرو هستیم.
وی گفت :ما در طول سال ،شش هفته
بحرانی در مصرف برق داریم که در بازه
زمانی  15تیر تا  15شهریورماه میباشد.
اگردر طول این مدت مردم ،صنعتگران و
کشاورزان همکاری الزم را با مدیریت برق
داشته باشند که البته تاکنون داشتهاند،
میتوانیم از پیک مصرف عبور کرده و
شاهد هیچ خاموشی نباشیم.

یک دوره ،دو بار برای مشترکان ارسال
میشود که پیامک اول مبلغ میان دوره
را نشان میدهد و پیامک دوم مصرف
و میزان مبلغ پرداختی طول دوره را
نمایانگر است و از همین رو خاطرنشان
ساخت مردم دغدغه قطعی برق را
نداشته باشند.
او در همین باره گفت :چنانچه هرکدام از
مشترکان نسبت به پرداخت قبض میان
دوره که از طریق پیامک ارسال میشود
اقدام نکنند ،هیچگونه مشکلی به وجود
نخواهد آمد و پس از دریافت پیامک دوم
که حاوی اطالعات قبض پیامکی طول
دوره است ،میتوانند نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام کنند.
رئیس اداره برق شهرستان در ادامه عنوان
داشت :مدیریت برق نیریز تا پایان سال
جاری که این طرح به طور کلی اجرا و
مردم با سیستم جدید پرداخت قبوض
خود آشنایی پیدا کنند ،همکاری و تعامل
خود را با مشترکاندارند.
محمدجواد برهانی افزود :چنانچه برای
هرکدام از مشترکان پیامک ارسال نشد،
مأموران قرائت کنتور با مراجعه به محل
موردنظر نسبت به رفع آن مشکل اقدام
خواهند کرد.

همکاری بخش کشاورزی و صنعت
برهانی ساعتهای اوج بار مصرف
را از ساعت  12تا  16اعالم کرد و گفت:
در سالجاری در ساعات اوج مصرف
بخشهای کشاورزی و صنعت که
بیشترین مصرف برق را دارند تعامل و
همکاری خوبی با توزیع برقداشتهاند.

سعی در جلوگیری از قطعی برق
او گفت :در سال گذشته مشکالتی در
قطعی برق برای برخی از مشترکان به

راهکارهایی برای مصرف بهینه
برهانی افزود :مشترکان مصارف خانگی
به این نکته توجهداشته باشند که مصرف

برق خانگی در دو قسمت سرمایش و
روشنایی میباشد و چنانچه هرکدام از
مشترکان از کولرهای گازی استفاده
کنند و دمای آن را روی  24درجه قرار
دهند تا 10درصددر مصرف انرژی صرفه
جویی خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با کولرهای آبی
گفت :کولرهای آبی باید روی دور ُکند
قرار گیرند و هنگام استفاده از آنها در
و پنجرهها بسته باشند تا انرژی به هدر
نرود .همچنین استفاده از سایهبان
میتواند در کاهش مصرف انرژی کمک
زیادی کند.
تعمیر و سرویس کولرهای آبی سهم
بسزایی در کاهش میزان مصرف برق
دارد.
امادر بخش روشنایی هم برهانی نکاتی را
یادآور شد که خاموش کردن المپهای
اضافی ،استفاده از نور روز جهت روشنایی
و استفاده از المپهای ال ای دی
مهمترین آنها بود.
ماجرای دستگاههای ماینر
از موراد دیگری که برهانی نسبت به آن
ابراز نگرانی کرد ،استفاده از دستگاه
بسیار پرمصرف ماینر یادستگاه استخراج
کننده ارز دیجیتال است؛ او گفت:
استفاده از این دستگاه تبدیل به یک
اپیدمی شده که روز به روز بر تعداد آندر
داخل کشور افزوده میشود و این برای

صنعت برق تبدیل به یک چالش شده
است.
وی افزود :به دلیل اینکه تاکنون هیچ
دستورالعملی برای استفاده از این
دستگاه وضع نشده و تعرفه مشخصی
نیز برای آن مشخص نشده ،نمیتوان
تصمیمات نهایی را در این مورد اعمال
کرد.
به گفته برهانی این دستگاهها در
محلهای مختلف نصب میشوند و به
دلیل دیجیتالی بودن کنتورهای برق،
قابل پایش و رصد هستند و همچنین
به دلیل اینکه مصرف برق باالیی دارند،
استفاده از آن ممنوع است و در صورت
مشاهده ،برق آن محل قطع خواهد شد.
محمدجواد برهانی عنوان داشت :ممکن
است در آینده تصمیماتی برای استفاده
از این دستگاه گرفته شو د و دارای
مجوزاستفاده شوند که به صورت قانونی
بتوان از آن استفاده کرد.
برق نیریز در حالت سبز
مدیر برق وضعیت میزان مصرف برق
نیریز را حالت سبز و مطلوب عنوان
کرد و گفت :برق نیریز جزو آن دسته
از سهمیههایی است که تاکنون مردم با

مدیریت مصرف توانستهاند مصرف برق
را کاهشدهند.
وی گفت :در بخش صنعت و کشاورزی
و در ساعات اوج مصرف ،صنعتگران و
کشاورزان با استفاده از ژنراتور ،برق را
وارد مدار میکنند و از برق خود استفاده
مینمایند که در طرح تشویقی ،هزینه
مقدار برق مصرفی از طریق کاهش مبلغ
پرداختیدر قبوض به صورت بستانکار به
آنها تعلق می گیرد.
پاداش یک میلیارد و  200میلیونی
برهانی گفت :در سال گذشته به علت
تعامل و همکاری با توزیع برق ،به
مشترکان بخش کشاورزی و صنعتی
نزدیک به یک میلیارد و  200میلیون
تومان به عنوان پاداش ،از هزینه برق
مصرفی آنها کم شد.
برهانی به نقل از وزیر ارتباطات و فن آوری
اطالعات به نقل از خبرگزاری ایسنا گفت:
با حذف قبوض کاغذی ،در ماه مبلغ یک
میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان
در هزینه کاغذ صرفهجویی میشود.
در ایران تعداد  35میلیون کنتور برق35 ،
میلیون کنتور آب و  20میلیون کنتور گاز
وجود دارد.
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