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قیمت گوشت قرمز هم اکنون 80 تا 85 هزارتومان است و شهروندان، گوشت را 
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گزارشی از چند قنادی 

جعبه فروشی یا 
کاله گذاری؟  
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اخبار 2

رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک 
بیرجند: مشکل 
کمبود خانه های 
اجاره ای بیشتر 

مربوط به جنوب شهر 
است چون در این 

منطقه صاحبخانه ها 
کمتر تمایل به اجاره 

دادن خانه دارند

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

کمک به صاحبان خرمن های آتش گرفته
روزنامه خراسان در شماره 2903 به تاریخ 23 تیر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: پیرو خبری مبنی بر آتش سوزی خرمن های گندم در 
مزارع دهشیب و برک از بخش خوسف اینک خبر می رسد کدخدا و اهالی 
ضمن نامه ای از فرماندار بیرجند تقاضای کمک کردند طبق نامه شماره 
2949 در مورد خسارت وارده از آتش سوزی مذکور که موجب از بین رفتن 
حدود سیصد خروار گندم و چهارصد خروار کاه شده بود اقدامات اولیه از 

طرف جمعیت شیر و خورشید به عمل آمد.

پیگیری حرف مردم

بنیاد برنامه ای برای واگذاری 
زمین در دستگرد ندارد

»بنیاد مسکن بیرجند برنامه ای برای واگذاری 
زمین در دستگرد ندارد؟ بسیاری از جوانان روستا 
که توان خرید زمین در شهر را ندارند، چشم به اقدام 
مسئوالن دوخته اند تا بلکه با دریافت زمین بتوانند 
سرپناهی برای خود بسازند«. این پیام 10 تیر در 
ستون حرف مردم درج شد. »نوفرستی« مسئول 
روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن در پاسخ 
اعالم کرد که بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم 
اکنون برنامه ای برای واگذاری زمین در روستای 
دستگرد ندارد ولی پروژه 13 واحدی مشارکتی این 
روستا در دست اقدام است. به گفته وی زمین هایی 
که به تازگی در روستای دستگرد تملک شده و طرح 
تفکیکی آن نیز مصوب شده است در حال تعریف 
پروژه مسکن است و این واحدها نیز پس از تکمیل به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

                                                
ــر: نماب

056 32448054  
پیامک:

2 0 0 0 9 9 9  
ــن: تلف

056 32448050

با گذشت هفت ماه از ساخت منازل و واگذاری  ●
توسط بنیاد مسکن در حنبل، ساکنان این روستا 
از حداقل امکاناتی مانند راه دسترسی مناسب، 
آب و برق بی بهره هستند. با وجود بازدید برخی 
مسئوالن استانی و حتی کشوری از وضعیت آب 
رسانی به روستا اما هنوز در این باره اقدامی نشده 
در حالی که آب رسانی با تانکر هم با سختی های 

فراوان همراه است.
 مسیر پرتردد خوسف - خور به عرب آباد که راه  ●

ارتباطی طبس، بشرویه، دیهوک و خوسف و هفت 
استان مرکزی و جنوبی به مرکز استان است، چرا 
در اولویت دوبانده سازی قرار ندارد و کمتر به آن 

پرداخته می شود؟
اگر بخواهیم تخلف های کرونایی را به سامانه  ●

190 اعالم کنیم معموال باید نیم ساعت در صف 
انتظار بمانیم که این هم هزینه و هم زمان الزم دارد.

در روزهایی که کرونا در طبس شیوع زیادی پیدا  ●
کرده و بر اساس اعالم منابع رسمی، نزدیک به 200 
نفر در شهرستان مبتال شده اند و حدود 20 نفر هم 
تاکنون به علت ابتال به کرونا جان باخته اند اما باز هم 
برخی شهروندان بی توجه به این شرایط، نه از ماسک 
استفاده می کنند و نه دیگر توصیه های بهداشتی 
را رعایت می کنند. چرا باید آن هایی که رعایت می 

کنند تاوان بی خیالی این گروه را پس بدهند؟

عرضه گوشت قرمز با نرخ گذشته
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گزارشی از بازار اجاره خانه در بیرجند 

شیشه خوش نشینی مستاجری شکست

قیمـت گوشـت قرمـز هـم اکنـون 80 تـا 85 هزارتومـان 
است و شـهروندان، گوشـت را گران تر نخرند. به گزارش 
خبرنـگار مـا، اردیبهشـت 99 سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان 
قیمـت مصـوب گوشـت قرمـز را 80 تـا 85 هزارتومـان 

اعـالم کـرد و حـال بعـد از گرانـی برنـج، تخم مـرغ، مـرغ و 
روغـن گویا این بـار نوبـت به افزایـش قیمت گوشـت قرمز 
رسـیده اسـت تا جایی که برخـی از شـهروندان از افزایش 
پنج تا شش هزارتومانی قیمت گوشـت در برخی قصابی 

های شـهر خبر می دهند. این در حالی است که رئیس 
اتحادیه مواد پروتئینی و فراورده های گوشتی بیرجند 
بـه خبرنـگار مـا مـی گویـد کـه هنـوز نرخنامـه جدیـدی 
برای افزایش قیمت گوشـت مصوب نشده اسـت و باید 
با نرخنامه قبل عرضه شـود. »زجاجی« از افزایش قیمت 
دام زنده خبر می دهد و می افزاید: قیمت دام زنده از 38 
هزارتومـان در هر کیلو بـه 45 هزار تومان رسـیده اسـت. 

زهرا قربانی - »گل بود به سبزه نیز آراسته شد«. این 
مثل حکایت این روزهای بازار مسکن در بیرجند است. 
تا چندی پیش، از گرانی اجاره ها گالیه و شکوه بود اما 
حاال موضوعی دیگر هم بر چالش های آن دامن زده 
است. »خانه اجاره ای نداریم.« این جمله را در سرکشی 
به چندین مشاور امالک در شمال، جنوب و مرکز شهر 
از زبان بنگاه داران شنیدم. با این که فصل تابستان 
اوج نقل و انتقاالت است و در سال های گذشته وقتی 
مستاجران به مشاوران امالک مراجعه می کردند، 
فهرست متنوعی از منازل و آپارتمان های اجاره ای با 
قیمت های مختلف پیش رویشان قرار می گرفت اما این 
روزها مشاوران امالک گزینه  چندانی برای پیشنهاد 
ندارند. موارد اندکی هم که دارند قیمت های بسیار 

باالیی دارد که با شرایط متقاضیان سازگار نیست.
این که در  به  با توجه  یک مشاور امالک می گوید: 
سال های گذشته کاهش تولید مسکن داشتیم هم 
اکنون تعداد متقاضیان مسکن اجاره ای بیشتر است. 
تعدادی از مالکان هم اقدام به ساخت واحد های بزرگ 
کرده اند که اجاره آن در توان بسیاری از مستاجران 

نیست. تعداد زیادی از مالکان هم واحد های خود را 
فقط برای فروش ساخته اند و این موارد بر شرایط فعلی 

تاثیر گذاشته است.
متصدی یک مشاور امالک در خیابان مدرس هم نبود 
نهاد و دستگاهی برای تعیین قیمت در بخش مسکن را 
علت قیمت گذاری باالی اجاره خانه ها می داند و می 
افزاید: امسال اجاره  بها در بیرجند رشد 50 درصدی 
داشته است و از سوی  دیگر  بیشتر مالکان فروشنده اند 

و تمایلی به اجاره دادن واحد های خالی خود ندارند.
دیگر فعال این حوزه هم با اشاره به این که خانه اجاره 
ای سراغ ندارد، می گوید: تعداد خانه های اجاره ای 
کم شده است در حالی که متقاضی بسیار است. او 
که در خیابان ظفر فعالیت می کند، می افزاید: دلیل 
مشخصی هم برای این موضوع وجود ندارد، البته اگر 
هم خانه اجاره ای باشد، نرخ باالیی دارد به عنوان مثال 
یک خانه 85 متری به 65 میلیون تومان کامل رهن یا 
40 میلیون تومان رهن و650 هزار تومان به اجاره 

داده می شود.
یک مشاور امالک در بولوار شعبانیه نیز با اشاره به 

این که فقط یک مورد خانه اجاره ای دارد، می گوید: 
متقاضی خانه اجاره ای زیاد اما تعداد خانه ها خیلی 

کم شده است.
یک بنگاه دار هم اظهارمی کند که مالکان در بیشتر 
موارد به نظر بنگاه توجه نمی کنند و بر این عقیده 
هستند که با توجه به افزایش قیمت مصالح باید قیمت 

ها هم افزایش یابد.
یک فعال امالک در خیابان 17 شهریور نیز با اشاره به 
این که مالکان بیشتر از طریق سایت دیوار خانه ها را 
با قیمت باال اجاره می دهند، می گوید: اجاره ها باال، 

تقاضا زیاد و خانه اجاره ای کم است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند مشکل کمبود 
خانه های اجاره ای را بیشتر مربوط به جنوب شهر می 
داند و می گوید: در این منطقه صاحبخانه ها کمتر 

تمایل به اجاره دادن خانه دارند.
به گفته »اربابی« ساخت و ساز انبوه سازان در شهر هم 
بیشتر برای فروش و کمتر برای اجاره است که همین 
موضوع بر کمبود خانه های اجاره ای تاثیر گذاشته 

است.

2 قول وزیر به نماینده بیرجند
وزیر کشور در جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس برای پیگیری 
مشکالت مطرح شده توسط  نماینده بیرجند، درمیان و خوسف قول داد. 
»خسروی« در این نشست به مباحث مختلف این حوزه انتخابیه پرداخت وگفت: 
یکی از مهم ترین موضوعات بازگشایی بازارچه میل 73 درمیان )گلورده( است 
که باید هر چه سریع تر با همکاری وزارت کشور و رایزنی وزارت امورخارجه با 
کشور افغانستان، دوباره فعال شود. به گفته وی، یکی از مشکالتی که در بازدید 
از مرز مطرح شد، ارائه نشدن خدمات شهری به منازل سازمانی هنگ مرزی 
گزیک است که در ورودی شهر گزیک واقع شده و باید هرچه سریع تر رفع شود.

 مشارکت ناچیز ثبت کارت خوان 
در سامانه امور مالیاتی

کمتر از 7 درصد مشاغل و کسبه مشمول استان، دستگاه کارت خوان و سامانه 
فروشگاهی خود را در سامانه امور مالیاتی ثبت کرده اند. سرپرست اداره کل امور 
مالیاتی گفت: مشاغل و کسبه مشمول، از ابتدای سال موظف به ثبت کارت خوان 
و سامانه فروشگاهی خود در سامانه امور مالیاتی هستند اما کمتر از 7 درصد آنان 

اقدام کرده اند. 
به گفته »عسکری« بیشترین آمار مشارکت در سامانه های فروشگاهی و کارت 
خوان ثبت شده مربوط به فعاالن حوزه درمان با 47 درصد، دفاتر خدمات 
پیشخوان دولت 37 درصد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 36 درصد، دفاتر 
پلیس +10 حدود 21 درصد، دفاتر اسناد رسمی 10 درصد و مشارکت بقیه گروه 

 های شغلی کمتر از 5 درصد است.

داد و ستد خردادی بورس 
طی خرداد بیش از 62 میلیون سهم به ارزش 763 میلیارد ریال در تاالر 
بورس استان داد و ستد شد. »هریوندی« مدیر بوس منطقه ای استان از رشد 
92 درصدی فعالیت بورس در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبرداد وگفت: مجموع معامالت تاالر بورس استان در این مدت به دو هزار و 
191 میلیارد ریال رسید که از مجموع معامالت 51 درصد  مربوط به خرید 

سهام و 49 درصد  مربوط به فروش سهام است.

وعده های 1400 استاندار

ضحـی - دو هـزار و 600 صنـف آالینـده بیرجنـد در 
هشت گروه صنفی تا پایان سـال 1400به شهرک 
کارگاهـی  منتقـل می شـود. انتقال صنـوف آالینده 
بیرجنـد بـه خـارج شـهر طرحـی پیـر اسـت کـه 20 

سـال از زمان مطـرح شـدن آن مـی گذرد. 
مشـکالت انتقـال صنـوف طـی سـال هـای گذشـته 
بارهـا و بارها از طریق رسـانه های اسـتان و روزنامه 
خراسـان جنوبی مطـرح و در جلسـات متعـدد برای 
انجـام آن وعـده هـای سـرخرمن زیـادی داده شـده 

امـا هنـوز راه بـه جایـی نبرده اسـت.
 پـس از کـش و قـوس هـای فـراوان حـاال وعـده ای 
جدیـد پیـش روی اجـرای ایـن طـرح کهنـه قـرار 
گرفتـه اسـت. اسـتاندار روز سـه شـنبه بـه منظـور 
بـه  آالینـده  صنـوف  انتقـال  وضعیـت  بررسـی 

اراضـی مدنظـر رفـت و بـر ایـن اسـاس جلسـه ای در 
شـد.  تشـکیل  اسـتانداری 

600 صنـف  انتقـال دو هـزار و  از  »معتمدیـان« 
آالینـده تا پایـان سـال 1400 خبـر داد و افـزود: در 
برنامه زمـان بندی مشـخص، تکمیل زیرسـاخت ها 
از جملـه آب، بـرق، گاز و آسـفالت عملیاتـی شـوند 
و شـورای شـهر و شـهرداری بیرجنـد هـم شـرایط 
را بـرای دریافـت پروانـه سـاخت و ِاعمـال تخفیـف 

بیشـتر تسـهیل کننـد.
 وی تاکیـد کـرد: معاونـت هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتانداری تـا اجـرای پـروژه نظـارت دقیـق را در 
دسـتور کار قـرار دهـد و دفتـر بازرسـی اسـتانداری 
هـر 15 روز، گـزارش پیشـرفت مصوبـات جلسـه را 

ارائـه کنـد.

2 پدیده باستانی استان زیر نگاه آلمانی ها 

قاسـمی - محوطـه تاریخـی کلـه کـوب سـرایان و 
فلزگـری خوسـف چشـم پژوهشـگران آلمانـی را 
گرفـت. مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
بـار بنیـاد  و صنایـع دسـتی گفـت: بـرای اولیـن 
پژوهـش آلمـان )DFG( بـا همـکاری و هماهنگـی 
پژوهشـگاه وزارت میـراث فرهنگـی در دو موضـوع 
گفتـه شـده پژوهـش و بـرای آن هزینـه مـی کنـد 
و کارهـای مطالعاتـی ایـن دو پدیـده باسـتانی بـه 

بنیـاد پژوهشـی آلمانـی ارسـال مـی شـود. »حسـن 
کلـه  محوطـه  تاریخـی  هـای  ویژگـی  رمضانـی« 
کـوب از جملـه قدمـت آن در دوران نوسـنگی تـا 
عصـر مفـرغ و... را تشـریح و تاکیدکـرد: در معـادن 
خوسـف شـواهدی از معـدن کاری، بقایـای کـوره 
هـای ذوب فلـز و سـرباره های فلـزات موجود اسـت 
که تحقیقـات در برگیرنـده مطالعات آزمایشـگاهی 

در آن هـا انجـام نشـده اسـت.

کوره داران بالتکلیف قیمت آجر

ضحی-  سال گذشته درخواست تنظیم نرخ آجر و افزایش قیمت را به سازمان صمت 
دادیم اما هنوز تصمیم گیری نشده است در حالی که این تولید کنندگان با افزایش 
هزینه مواد اولیه و حامل های انرژی مواجه هستند. رئیس هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان آجر استان نرخ مصوب آجر را در حالی 270 تومان دانست که بیشتر 
کوره داران با توجه به افزایش دیگر هزینه های تولید، آجر را به قیمت غیر مصوب به 
فروش می رسانند. »موسوی« به خبرنگار ما گفت: هزینه  های بسیار باالی تعمیر و 
نگهداری ماشین آالت، مشکل حامل های انرژی در کوره های سنتی و نبود نیروی کار 
در استان از عمده  ترین مشکالت تولیدکنندگان آجر است که باید برای آن تمهیداتی 
اندیشیده شود. به گفته وی، کارگر ایرانی با هر قیمتی حاضر به کار در شرایط سخت 

آجرپزی نیست، از این رو کوره دار مجبور به افزایش حقوق کارگر ایرانی می شود.

 کنترل ناوگان بار و مسافر
 در جاده ها

اکبری- ناوگان حمل و نقل باری و مسافری در 
محورهای مواصالتی استان کنترل و نظارت می 
شود. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای با اشاره به اجرای این طرح و انجام 
اقدامات کنترلی و نظارتی ویژه تابستان با مشارکت 
پلیس راه، گفت: در این طرح که مرحله اول آن در 
پلیس راه قاین و دیهوک انجام شد، کنترل صورت 
وضعیت، بارنامه، اضافه تناژ، رعایت پروتکل های 
بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا، محموله 
های سوختی خطرناک، لوازم و تجهیزات ایمنی، 
معاینه فنی ناوگان و... مورد کنترل و بازدید قرار 
گرفت. به گفته »گرجی« 302 ناوگان مسافربری و 
هزار و 241 ناوگان باری در مرحله اول کنترل شد.
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مسئول میراث 
فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
دستی سرایان: 

برای تکمیل پروژه 
کمپ نجوم نیاز به 

تخصیص اعتبار از 
محل منابع استانی 
و ملی است که در 
صورت تخصیص 
منابع اعتباری تا 

پایان سال 99 
به بهره برداری 

خواهد رسید

سه قلعه قابلیت تبدیل شدن به پارک آسمان تاریک را دارد

 افق کم سوی گردشگری نجوم
 در تاریک ترین نقطه کشور

موسوی

 روند طوالنی و الک پشتی احداث کمپ نجوم سه 
قلعه، افق روشنی را در تاریک ترین آسمان ایران پیش 
روی سرمایه گذاران بومی وغیر بومی کویر سه قلعه 
قرار نداده است و ادامه این روند با وجود جاذبه های 
متنوع گردشگری، ارائه خدمات و سرمایه گذاری در 
تامین زیرساخت فعالیت های گردشگری نجوم را 
برای گردشگران و رونق صنعت گردشگری در این 

کویر بکر و رویایی همچنان کم رنگ کرده است.
اهتمام مسئوالن برای تامین زیرساخت های اولیه 
در این کویر زیبا و جذاب طبیعی، می تواند در سال 
جهش تولید به الگویی از ایجاد مجموعه ای از سرمایه 

گذاری های بومی و اشتغال محلی منجر شود.

تکمیل زنجیره فعالیت های نجومی
سرمایه گذار مجموعه گردشگری نجومی نمکزار سه 
قلعه که از سال 93 قدم در این راه گذاشته است به 
شرایط سخت و دشوار اجرای عملیات احداث این 
مجموعه اشاره کرد و ایجاد حتی یک فرصت شغلی را 
هم با وجود پشت سرگذاشتن دو دهه خشکسالی از 
دیگر دالیل حضور خود اعالم می کند و بهره برداری 
از کمپ نجوم را در تکمیل زنجیره چرخه فعالیت 
های نجومی و رونق صنعت گردشگری منطقه بسیار 

موثر می داند.
به گفته او افزون بر رونق صنعت گردشگری نجوم 
به عنوان یک زیرساخت، این کار رونق فعالیت های 
محلی عشایر منطقه و زمینه فروش محصوالت آنان را 

بیش از پیش  فراهم می کند.
وی که زمینه ساز جلب نظر سرمایه گذاران دیگری هم 
برای سرمایه گذاری در احداث اقامتگاه های بومی 
محلی بوده است ادامه می دهد: با توجه به شناخت 
بیشتر منجمان به توانمندی های نجومی موجود در 
منطقه سه قلعه و برگزاری چندین نوبت رقابت های 
کشوری و وجود قابلیت های متنوع شامل تپه های 
ماسه ای، ریگزارهای فراوان، نمکزار، دق و... تسریع 
در تکمیل و راه اندازی کمپ نجوم می تواند مجموعه 

کاملی را پیش روی گردشگران و صنعت گردشگری 
قرار دهد.

پارک آسمان تاریک 
»ضیایی« از دیگر سرمایه گذاران بومی منطقه هم می 
گوید: کویر سه قلعه و آسمان آن به عنوان یکی از نقاط 
تاریک کشور، استعداد ایجاد پارک آسمان تاریک 

کشور را دارد.
او برای احداث پارک آسمان تاریک شاخص هایی 
مانند پایین بودن آلودگی های نوری، استقرار محله 
های عشایری و بوم گردی ها با فاصله معین را از جمله 
این شرایط اعالم و اظهار می کند که باید مسئوالن 
گردشگری نظارت الزم بر واحد های اقامتگاه بوم 
گردی برای کاهش آلودگی های نوری داشته باشند.

استقبال سرمایه گذاران
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مسئول 
دستی سرایان هم می گوید: عملیات اجرایی کمپ 
گردشگری نجوم سه قلعه در دل بهشت کویر، تیر95 
با خاک برداری و تسطیح زمین تا رسیدن به زمین 

سخت و اجرای بیش از دو سوم فونداسیون آغاز شد.
»عربی« ادامه می دهد: مطالعاتی نیزدرانتخاب نقاط 
مستعد کویر برای سرمایه گذاری انجام و زرین چاه، 
نمکزار، راویج و چاه قربان به عنوان نقاط و زمینه های 
مستعد برای سرمایه گذاری انتخاب شده است که با 
توجه به استقبال سرمایه گذاران، افزون بر این نقاط، 
منطقه  در  اقامتگاه  احداث  برای  اصولی  موافقت 

گودمسار و جمکر هم صادر شد.

780 میلیون اعتبار 
او به تصویب مبلغ 780میلیون تومان اعتبار در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان برای عملیات اجرایی اولین 
ساختمان و کمپ نجومی استان در کویر سه قلعه در 

گذشته اشاره و اظهارمی کند که این پروژه از مصوبه 
های سفر استاندار به شهرستان است که حدود 40 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گفته او شرایط سخت کاری پروژه و خاص بودن این 
ساختمان و تخصیص نیافتن منابع اعتباری در سال 
گذشته سبب شد تا پروژه از سرعت اجرایی مطلوبی 
برخوردار نباشد اما با اعتبارات تخصیص یافته تکمیل 
سقف و اجرای ستون های طبقه دوم نیز انجام می 
شود و برای ادامه و تکمیل پروژه نیاز به تخصیص 
اعتبار از محل منابع استانی و ملی است که در صورت 
تخصیص منابع اعتباری این طرح تا پایان سال 99 به 

بهره برداری خواهد رسید.

ایجاد شهر امن نوری در سه قلعه 
این مسئول وضعیت جاده دسترسی به این منطقه را 
با توجه به آمار زیاد گردشگران چندان مطلوب نمی 
داند و می گوید: در زرین چاه 7 کیلومتر و در نمکزار 
30 کیلومتر از جاده خاکی است که امسال با دستور 
استاندار عملیات زیرسازی و به سازی جاده آغاز شده 
است اما برای ادامه پروژه باید اعتبار بیشتری تامین 
شود تا افزون بر گردشگران و مسافران، کشاورزان ، 
عشایر و فعاالن معادن منطقه هم بتوانند از ظرفیت 

این جاده استفاده کنند.
او وجود آلودگی نوری در سه قلعه و سرایان را هم تایید 
می کند و می افزاید: 90 درصد فعالیت نجوم و رصد 
در سمت جنوب منطقه انجام می شود در حالی که 
سه قلعه و سرایان در شمال سایت قرار دارد و برای 
10 درصد باقی مانده هم برنامه ریزی و قرار شده 
است امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان پروژه 
ای به منظور اصالح روشنایی معابر سه قلعه مصوب 
شود و اگر این پروژه مصوب نشد موضوع در سال های 
بعد پیگیری می شود تا یک شهر پاک از نظرنوری 

داشته باشیم.

قرمزی کرونا در قاین پررنگ شد

حقانی - وضعیت قاینات در شـیوع کرونا از نارنجی به قرمز تبدیل شد. فرماندار 
قاینـات در نوزدهمیـن جلسـه مدیریـت بیمـاری کرونـا اعـالم کـرد کـه آمارهـای 
جدیـد مبتالیـان بـه کرونـا حاکـی از شـدت گرفتـن ایـن بیمـاری در شهرسـتان 
اسـت.مهندس »کریمی« بـا تأکید بـر اسـتفاده از ظرفیت و تـوان مردمی خطاب 
به مسـئوالن نظارتی اظهار کرد که چنان چه در هر مـکان عمومی دو دفعه تذکر 
دادید و رعایت پروتـکل های بهداشـتی را انجام ندادند به طور حتـم برای پلمب 
و یـک هفتـه تعطیلی واحـد صنفـی اقـدام کنیـد. او با تأکیـد بـر جمـع آوری زباله 
گردها، از شهرداری خواست برای جمع آوری آنان اقدام شود و به کمیته امداد 
امـام خمینـی)ره( معرفی شـوند تا بـه مدت یک سـال تحت پوشـش قـرار گیرند. 
وی تاکیـد کـرد کـه همچنیـن در برگـزاری مراسـم عروسـی، عـزاداری، تشـییع 
جنـازه بـه شـدت برخـورد و از ورود کـودکان بـه پنـج شـنبه بـازار نیـز جلوگیـری 
شـود.رئیس شـبکه بهداشـت و درمان قاینات هم با اشـاره بـه این که حـدود پنج 
مـاه اسـت کـه نیروهـای حـوزه درمـان درگیـر مبـارزه بـا ایـن بیمـاری هسـتند به 
همین دلیل خسـته شـده انـد، گفـت: همه زیرسـاخت هـا بـرای ادامـه کار آماده 
نیسـت و با کمبـود هایـی از جمله دسـتگاه تنفسـی مواجه هسـتیم و سـعی شـده  
است  از بسـتری افراد غیر اورژانسـی و خطر سـاز خودداری کنیم.دکتر»عارفی 
فر« تجمـع هـای خانوادگـی و فامیلـی، برگزاری مراسـم های عروسـی، تشـییع 
جنازه و رعایـت نکردن پروتـکل های بهداشـتی را عامل تشـدید ایـن بیماری در 
شهرسـتان اعالم و اظهـار کرد کـه 61 درصـد از بیمـاران کرونـا بر اثـر حضور در 
تجمع فامیلی به آن مبتال شـده اند. بـه گفته او فقـط در یک روز 12 مـورد جدید 
مبتال به کرونـا در شهرسـتان داشـته ایم.بنابه گـزارش خبرنـگار ما از سربیشـه، 
در این شهرسـتان نیز براسـاس گزارش واصله چهارمیـن مورد فوتی بـر اثر ابتال 
به کرونا ثبت شـد. همچنین بر اسـاس اعالم منابع غیر رسـمی تعـداد موردهای 

مثبت بـه ویـروس کرونا در سربیشـه حـدود 90 مورد اسـت.

از گوشه و کنار استان

فرمول کاهش قیمت زمین در بشرویه 
پورغزنین- برای کاهش قیمت زمین در بشرویه قرار براین است که زمین 
های حفره و 50 هکتار از اراضی مجاور بیمارستان جدید بشرویه به محدوده 
شهر الحاق شود. به گزارش»خراسان جنوبی« اعضای شورای شهر در دیدار 
با فرماندار بشرویه یکی از مهم ترین دغدغه های فعلی مردم را باال بودن قیمت 
زمین در این شهر اعالم کردند که »شفیعی« هم گفت: با تاسف برخی از افراد 
دو یا چند واحد مسکونی خالی در شهرستان دارند اما برخی برای اجاره، خانه 
ای پیدا نمی کنند.به گفته او نبود مسکن و باالبودن قیمت زمین خواسته ای به 

حق است که رفع کامل این مشکل نیازبه  زمان دارد.

تیالپیا در استخرهای سربیشه
پرورش ماهی تیالپیا برای اولین بار در سربیشه آغاز شد. مدیر جهادکشاورزی 
سربیشه با بیان این که شهرستان 17 باب استخر دو منظوره با تولید 90 تن ماهی 
گرم آبی و 3 تن ماهی سرد آبی دارد و زمینه اشتغال 30 نفر را فراهم کرده است، 
افزود: پرورش ماهی تیالپیا با هشت هزار قطعه برای اولین بار در سربیشه آغازشد. 
»مریم جوادی بایگی« پیش بینی کرد از این استخر حدود 4 تن ماهی برداشت شود.

شهردار اقدامات عمرانی را 
تشریح کرد

مبلمان شهری قاین زیر 
ذره بین خبرنگاران

حقانی - خبرنگاران رسانه ها روز گذشته از طرح 
های در دست اجرای شهرداری در زمینه ارتقای 

مبلمان شهری قاین بازدید کردند.
شهردار قاین در این بازدید اعالم کرد: جایگاه 
پمپ بنزین در حال احداث شهرداری از پیشرفت 
60 درصدی برخوردار است و هفته  فیزیکی 
دولت به بهره برداری می رسد و 18 میلیارد ریال 
هم از محل منابع شهرداری هزینه شده و برای 

اتمام آن هفت میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
مهندس» ایوب نژاد« در ادامه این بازدید گفت: 
طرح جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب 
شهر قاین 35 کیلومتر لوله گذاری اجرا و سه 
500 مترمکعبی نیز احداث  منبع ذخیره آب 
شده است. به گفته او بیشتر پارک ها و فضای سبز 
شهر قاین با آب غیر شرب آبیاری می شود طوری 
که سال گذشته 34 درصد کاهش مصرف آب 
داشته ایم.شهردار قاین در ادامه به طرح نهضت 
آسفالت اشاره و اضافه کرد که سال گذشته 100 
هزار مترمربع از معابر شهر قاین با 52 میلیارد و 
665 میلیون ریال هزینه آسفالت و همچنین 17 
میلیارد ریال اعتبار برای بازگشایی حدود 17 
نقطه شهری هزینه شده است. او ادامه داد: در 
مناطق بافت فرسوده مرکزی شهر نیز اقدامات 
خوبی برای سنگفرش، اجرای کانیو، تخریب 
منازل کلنگی و حدود 54 پروانه ساختمانی انجام 
شد.به گفته شهردار قاین در همه نقاط شهر قاین 
پروژه های عمرانی و خدماتی با وجود محدودیت 
به  شهر  و  بوده  انجام  حال  در  اعتباری  منابع 

کارگاهی فعال تبدیل شده است.  

جذب تسهیالت 
اشتغال زایی بشرویه

پورغزنین- کمیته امداد امام خمینی )ره( بشرویه 
همه تسهیالت اشتغال زایی اختصاص یافته به 

شهرستان را جذب کرد.
»سلم آبادی« مدیر کل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( در دیدار با فرماندار بشرویه همراهی مردم در 
روزهای کرونایی و کمک به نیازمندان را فراتر از 
تصور دانست و گفت: باید بدانیم آثار مخرب کرونا 
برای برخی افراد و مشاغل هنوز تمام نشده است 

بنابراین کمک ها باید ادامه داشته باشد.
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گروه جامعه

اضافه کردن وزن جعبه به شیرینی و محاسبه آن به نرخ 
شیرینی هرچند مدت هاست به روال مرسوم و عادی 
در قنادی ها تبدیل شده است و شاید کمتر خریداری 
به این موضوع توجه کند اما با توجه به افزایش حدود 
30 درصدی قیمت این کاالی پرطرفدار و محاسبه یک 
کیلوگرم شیرینی با قیمت های متغیر از 20 تا 40 هزار 
تومان در هر کیلوگرم؛ نه تنها قیمت یک جعبه کاغذی 
نیم کیلویی که شاید در نهایت به هزار و 500 تومان در 
خرید عمده تهیه شود، بسته به قیمت شیرینی از دو تا 
چهار هزار تومان به فروش می رسد؛ بلکه سود قابل 

توجهی نصیب برخی فروشگاه ها می کند.
جعبه  کیلوگرم  هر  قیمت  به  اشاره  با  شهروند  یک 
شیرینی بسته به نوع آن از 13 تا 14 هزار تومان می 
گوید: هر کیلوگرم دارای حدود 7 تا 8 جعبه و بر این 
اساس قیمت یک عدد، حدود هزار و 700 تومان است 
در صورتی که با محاسبه وزن یک جعبه 130 گرمی با 
قیمت شیرینی به طور مثال 30 هزار تومانی، قیمت هر 

عدد جعبه حدود چهار هزار تومان محاسبه می شود.

نبود انصاف در فروش
بانوی کهنسالی هم حکایت انصاف در فروش را از 
موضوعات مهمی مطرح می کند که شاید در مقایسه با 
گذشته دیگر جایگاه چندانی نداشته باشد، اما تاکید می 
کند که ابتدا می توان وزن جعبه را روی ترازو صفر کرد، 
سپس شیرینی را درون آن چید و به مشتری عرضه کرد، 

هر چند کمتر شیرینی فروشی این اقدام را انجام می 
دهد.به اعتقاد »نخعی« قنادی ها بر اساس سلیقه و هر 
طور تمایل دارند، در این باره رفتار می کنند در حالی که 
مشتری یا به این روند عادت کرده است و متوجه موضوع 
نیست یا به دلیل ناچیز بودن مبلغی که برای کاغذ جعبه 
به قیمت شیرینی پرداخت می کند قید گالیه را می زند. 
در صورتی که با توجه به خرید این کاالی پرمصرف، از 
همین مبالغ ناچیز در طوالنی مدت سود قابل توجهی 
نصیب این صنف می شود.به گفته وی، برخی کاسبان 
کهنه کار قدیمی هنوز بعد از سال ها هنگام خرید، حتی 
وزن ناچیز پاکت را از آن کم می کنند و می گویند قرار 
است به مردم کاال بفروشم نه پاکت کاغذی را، اما این 
روزها با مراجعه به برخی فروشگاه ها این موضوع چندان 
رعایت نمی شود؛ چراکه هنگام مراجعه به برخی قنادی 
ها وزن سینی همراه کیک به قیمت حدود 40 هزار 
تومان محاسبه می شود.شهروند دیگری هم با اشاره به 
این که وزن جعبه در قنادی های مختلف یکسان نیست، 
این موضوع را در قیمت نهایی محصول موثر می داند و 
می افزاید: قیمت یک جعبه شیرینی نیم کیلویی با وزن 
90 گرم، در خرید یک نوع شیرینی با قیمت 24 هزار 
تومان، دو هزار و 400 تومان محاسبه می شود در حالی 
که ممکن است فروشنده نرخ بسیار پایین تری برای آن 

پرداخته باشد.

دستورالعمل اتحادیه
فروشنده یک قنادی هم وزن جعبه نیم و یک کیلویی 
را به ترتیب 75 و 130 گرم اعالم می کند و با تایید 

احتساب وزن جعبه همراه شیرینی مد نظر، آن را 
براساس دستورالعمل اتحادیه می داند و می افزاید: 
قیمت هر جعبه بر اساس شیرینی درخواستی متفاوت 
محاسبه می شود.یک فروشنده دیگر هم با اشاره به 
قیمت 95 گرمی یک جعبه نیم کیلویی؛ محاسبه وزن 
آن با قیمت شیرینی راتایید و در پاسخ به گالیه خریدار 
از این موضوع اظهار می کند: پرداخت هزینه کارگر 
برای پنس زدن به جعبه ها، هزینه پنس، حمل و نقل و 
... از دالیل این موضوع است. وی از قیمت هر کیلوگرم 
جعبه شیرینی به دلیل خرید انبوه ابراز بی اطالعی 
می کند و می افزاید: قیمت ها برای هر جعبه بسته به 
نوع، کیفیت و وزن آن، متغیر است و نمی توان عددی 

اعالم کرد.

قیمت جعبه ها
یک فروشنده عمده چاپ و بسته بندی، قیمت هر 
کیلوگرم جعبه شیرینی را به طور عمده 11 هزار تومان 
اعالم و اضافه می کند: قیمت واحد یک جعبه نیم و 
یک کیلویی لبه بلند به ترتیب هزار و 100 و دو هزار و 
200 تومان و نرخ جعبه نیم و یک کیلوگرمی لبه کوتاه 
به ترتیب 900 و دو هزار تومان است. به گفته وی، هر 
کیلوگرم جعبه نیم کیلویی دارای حدود 12 عدد، یک 

کیلویی 9 و 2 کیلویی پنج عدد جعبه است.

وزن استاندارد
معاون اتحادیه شیرینی پزان استان هم با تاکید بر این که 
جعبه های شیرینی باید دارای وزن استاندارد و تاریخ تولید 
و انقضا باشد، اظهارمی کند که برای یک جعبه نیم، یک، 2 
و 3 کیلویی، به ترتیب وزن 65، 130، 200 و 250 گرمی 
در نظر گرفته شده است که براساس نرخ گذاری اتحادیه 
شیرینی پزان، وزن جعبه هم براساس قیمت شیرینی 
اعمال می شود که موضوع کشوری است و منحصر به 
استان نیست.»محمدی« نرخ جعبه را در یک بازه زمانی 
گران تر از شیرینی مطرح و اضافه می کند: اسفند گذشته 
در حالی که یک کیلوگرم کیک یزدی 13 تا 14 هزار 
تومان به فروش می رسید اما جعبه شیرینی کیلویی 17 
هزار تومان خریداری می شد که این موضوع فروشندگان 
را دچار مشکل می کرد اما در روزهای اخیر با جهش قیمت 
شیرینی، این مشکل برطرف شد.وی با اشاره به گالیه 
برخی مشتریان از خرید سینی کیک به قیمت محصول 
خریداری شده، می افزاید: چنان چه مشتری هنگام 
خرید ظرفی برای محصول درخواستی بیاورد، قیمت 
سینی یا جعبه کسر می شود.او معتقد است: این اقدام سود 
چندانی نصیب فروشندگان نمی کند. وی با اشاره به این 
که وزن هر جعبه در جدول نرخنامه قنادی ها درج و نصب 
شده است، می افزاید: گاهی ممکن است یک فروشنده 
جعبه ارزان تر، سنگین تر و بدون استانداردهای الزم 
خریداری کند اما 95 درصد فروشندگان استان و بیرجند 
استانداردها را رعایت می کنند. به گفته وی، جعبه ها نیز 
دارای دو نوع لبه کوتاه و بلند و تفاوت 20 گرمی در وزن 
برای استفاده شیرینی های تزیینی و معمولی است.معاون 
بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت نیز با 
اشاره به این که در بررسی قیمت و نرخ گذاری شیرینی، 
وزن جعبه در قیمت تمام شده، لحاظ شده است، می گوید: 
نرخ گذاری جعبه شیرینی به تازگی اعالم و قیمت شیرینی 
هم بر اساس مستندات و فاکتورهای ارائه شده مورد تایید 
اتحادیه مد نظر، اتاق اصناف، کمیته نرخ گذاری و مصوبه 
کمیسیون نظارت انجام شده است. »تهوری« با تاکید بر 
این که جعبه شیرینی ها دارای وزن متعارف و استاندارد 
است، می افزاید: در صورت مشاهده جعبه بیش از وزن 
استاندارد یا نامتعارف، شهروندان موضوع را برای بررسی 

به سامانه 124 گزارش دهند.

روی خط خبر

ناوگان از رمق افتاده آتش نشانی
80 درصـد نـاوگان آتـش نشـانی بیرجنـد فرسـوده اسـت. مدیـر عامـل سـازمان 
آتـش نشـانی شـهرداری بیرجند با اشـاره بـه این کـه بیـش از 80 درصد نـاوگان 
آتـش نشـانی بیرجند فرسـوده اسـت، بـه »خراسـان جنوبـی« گفـت: در وضعیت 
کنونـی با نگهـداری هـای ویژه و شـرایط سـخت و مشـقت بـار، کار امداد رسـانی 

بـه حادثه هـا انجـام می شـود.
 »حسینی« این موضوع را در زمان رسیدن به محل حادثه، کیفیت امدادرسانی 
و کاهش میزان خسـارت هـای جانـی و مالی تاثیرگـذار دانسـت و افـزود: از نظر 
امکانـات و تجهیـزات نیز نسـبت به ایسـتگاه هـای فعال به شـدت کمبـود داریم. 
وی از نیـاز 50 میلیارد تومانی برای رسـیدن به شـرایط مطلوب از نظـر امکانات 
خبر و ادامه داد: در مجموع 12 خودروی سبک و سنگین اطفای حریق و امداد 

نجات برای ایسـتگاه هـای فعال نیاز اسـت.

زنگ خطر 3 سرطان 
پروستات، روده بزرگ و پستان، سه سرطان شایع در استان است. مدیر عامل 
مجمع خیران سالمت استان از مراجعه 634 نفر به واحد شیمی درمانی 
بیمارستان ایران مهر در سه ماه ابتدای امسال خبر داد و با اشاره به افزایش 
5 درصدی مراجعه افراد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به »خراسان 
جنوبی« گفت: سرطان های پستان، خون، پروستات و روده بزرگ بیشترین 
مراجعه ها در این مدت را به خود اختصاص می دهد. »حسینی« از مراجعه 100 
نفر به واحد رادیوتراپی این مرکز درمانی خبر و ادامه داد: سرطان پستان، مری 
و روده بزرگ از شایع ترین سرطان هایی است که افراد برای درمان آن به این 

واحد مراجعه کرده اند.

31 مرکز مثبت زندگی 
31 مرکـز مثبـت زندگـی راه انـدازی مـی شـود. مدیـر کل بهزیسـتی از ثبـت نام 
178 متقاضی بـه منظور راه انـدازی این مراکز خبـر داد و ابراز امیـدواری کرد: 
نیمـی از ایـن مراکـز تـا هفتـه دولـت بـه بهـره بـرداری برسـد. »عـرب نـژاد« هدف 
از تاسـیس ایـن مراکـز را ارائـه خدمـات مطلوب و تسـهیل دسترسـی گـروه  های 
هـدف بـه خدمـات ایـن نهـاد حمایتـی برشـمرد و افـزود: افزایـش آگاهـی عمـوم 
افراد جامعـه از وظایف، گسـترش و فراگیـری و توزیع عادالنه خدمات سـازمان، 
تقویـت رویکـرد خانـواده و اجتمـاع محـور در ارائـه خدمـات و ... از دیگـر اهداف 

راه انـدازی ایـن مراکز اسـت.
 به گفتـه وی، بازدید منـزل، پیگیری امـور مددکاری خانـوار، ارائـه آموزش های 
تشکیل و تحکیم خانواده، آگاه سازی برای پیشـگیری از معلولیت  ها از خدمات 

و فعالیت  هـای قابل ارائـه در مراکز مثبت زندگی اسـت.

 نگاه

گل سنگ

کنار دیوار سخت و زمخت سیمانی، از دل آسفالت یکی از خیابان های عریض و 
طویل شهر گل سفید و لطیفی سربرآورده است و هر از گاهی گیسوهای سبز و 
مخلمی اش با وزیدن نسیم تابستانی به این سو و آن سو می رود؛ گلی که از پس 
مروارید چشم های ابر و غرش یک رعد با زیبایی و سرسختی هر چه تمام؛ پوسته 
سخت دانه را شکافته و روییده و به خورشید سالم گفته است و این نوید را می 
دهد که پویایی را پایانی نیست؛ هر چند که سالح گل، نرمی و لطافتش باشد و 
سالح سنگ هم سنگ بودنش. قصه زندگی آدم هایی که می توانند با تمام فراز 

و نشیب، تسلیم سختی ها نشوند و صحنه های زیبایی در زندگی خلق کنن

گزارشی از چند قنادی 

جعبه فروشی 
یا کاله گذاری؟

 معاون اتحادیه 
شیرینی پزان: 

براساس نرخ 
گذاری اتحادیه 
شیرینی پزان، 
وزن جعبه هم 

براساس قیمت 
شیرینی اعمال می 

شود که موضوع 
کشوری است و 

منحصر به استان 
نیست

  مدیر گروه طب 
سنتی دانشگاه 

علوم پزشکی 
بیرجند: باید زالو 

درمانی در مکان 
مجاز و دارای مجوز 

از سازمان نظام 
پزشکی یا متولیان 
بهداشت و درمان 

انجام شود

قاب دوربین

تمیزی و پاکی شهر بیرجند زبانزد است و مسئوالن حتی از آن به عنوان پاکیزه 
ترین شهر نام می برند اما دیدن این گونه تصاویر چهره شهر تمیز و زیبا را در منظر 
عموم مردم خدشه دار می کند. تصویری که پاک کردن آن همت بیشتر مردم و 

شهرداری را می طلبد.

 سالمتکده

سوزش کف پا

طب سنتی دو علت را برای سوزش کف پا مطرح 
می کند. یک متخصص طب ایرانی درباره علت 
سوزش کف پا گفت: چنان چه فرد در سالمت 
مانند  و دارای مشکالتی  ببرد  به سر  ظاهری 
دیابت، بیماری کلیه و ... نباشد، از نظر طب 
سنتی دو منشأ عمده سبب بروز این مشکل می 
شود که یکی از آن ها ناتوانی در مقابله و مدیریت 
استرس و دوم تغذیه نادرست است. به گفته 
دکتر »شکری«، در صورت تغذیه نادرست باید 
این روش اصالح و از طرفی دغدغه های ذهنی 

مستمر هم باید کنترل شود.

مشاور

ترس کودک

پسری هفت ساله دارم که به تازگی زیاد احساس 
ترس می کند و برای آوردن وسیله به تنهایی به 
اتاق دیگری نمی رود یا می گوید جلوی در اتاق 
بمان تا بروم. شب ها موقع خواب هم می گوید، 
می ترسم، بیا کنارم و پتو را به طور کامل روی 
سرش می کشد و اجازه نمی دهد پتو را از روی 
سرش بردارم. فکر می کند یکی می خواهد به او 
صدمه بزند. نمی دانم ترسش ناشی از چیست؛ 
البته اهل بازی کردن زیاد با گوشی هم نیست و 
کارتون هایی هم که از تلویزیون تماشا می کند، 
آن قدر عجیب و غریب به نظر نمی آید اما از ابتدای 
شیوع کرونا، بیش از حد به من وابسته شده است.
یک مشاور کودک و کارشناس قصه و بازی با 
اشاره به این که تا حدی ترس در این سن طبیعی 
است و هر موضوعی می تواند عامل ترس باشد، 
معتقد است: دالیل خاصی مانند بازی با گوشی، 
یا شنیدن موضوع های  و کارتون  فیلم  دیدن 
ترسناک از زبان همسن و سال ها یا بزرگ ترها 
می تواند عاملی برای ترس بیش از حدباشد، 
بنابراین بهتر است ابتدا عامل ترس مشخص و 

سپس برای درمان آن اقدام شود.
»حسینی فر« گفت و گوی والدین با فرزند درباره 
علت ترس، نوازش کردن والدین و ارائه دالیل 
منطقی برای ترس را از راهکارها برای رفع این 
مشکل دانست و افزود: اگر موردی در تاریکی 
به شکل ترسناک دیده می شود، با روشن کردن 
المپ، از غیر منطقی بودن آن ترس صحبت می 
کنیم و این موضوع به مرور زمان کمک بزرگی برای 
رفع مشکل می کند.وی اولین قدم برای کاهش 
ترس و اضطراب کودکان را آشنا کردن آن ها با 
هیجانات دانست و ادامه داد: وقتی بچه ها با موارد 
ترس، بیشتر آشنا شوند و از آن اطالع یابند و به آن 
فکر کنند به آن ها کمک می کنیم به مهارت های 

قوی تری از نظر مدیریت احساسات دست یابند.

سالمت

نوشیدنی آلوئه ورا

نوشیدنی آلوئه ورا با داشتن خواص ضد التهابی و 
آنتی اکسیدانی، در تقویت سیستم ایمنی، بهبود 
بیماری های گوارشی و متابولیکی مفید است. یک 
متخصص طب ایرانی با اشاره به این که برگ های 
آلوئه ورا حاوی دو ماده است، گفت: اولی شیرابه تلخ 
مزه ای است که زیر پوست است و مصارف دارویی و 
عوارض جانبی خاصی دارد و دومی ژل آلوئه وراست 
که به صورت موضعی و خوراکی استفاده می شود. 
دکتر »نواب زاده« افزود: برای تهیه این نوشیدنی، 
ابتدا ژل آلوئه ورا را از برگ جدا کنید تا قسمت های 
میانی ژل جدا شود و آغشته به شیرابه نباشد. سپس 
قسمت های تیره را جدا کنید و با آب شست و شو 
دهید و به اندازه یک قاشق غذاخوری به ازای هر نفر، 
ژل را خرد و به شربت آب لیموی تازه و عسل اضافه 
کنید. به دلیل احتمال آغشته بودن ژل به شیرابه، در 
مصرف خوراکی آن برای خانم های باردار، شیرده و 
کودکان باید احتیاط شود. به گفته وی، مصرف این 
نوشیدنی خوشمزه، حداکثر دو تا سه بار در هفته 
پیشنهاد می شود. چنان چه تحت درمان دارویی 
هستید، بین مصرف این نوشیدنی و داروهای 

مصرفی چند ساعت فاصله بگذارید.

تبلیـغ کارشـان در فضـای مجـازی اسـت و متقاضیـان 
بایـد چنـد مرحلـه را بگذراننـد تـا امـکان دسـتیابی 
برایشـان فراهـم شـود. کارشـان را در خانـه انجـام می 
دهنـد و به گفته خودشـان در ایـن کار هم تبحـر دارند. 
می گوینـد هـر دردی را کـه بگویـی درمان می کنـد، از 
میگـرن گرفته تـا زانـو درد و لک هـای پوسـتی و جوش 
صـورت، فقـط چـاره اش اسـتفاده از چنـد زالوسـت. 
هزینـه هـر زالـو هـم 15 هـزار تومـان اسـت و دسـتمزد 

دیگـری گرفتـه نمـی شـود.
یکـی از افـرادی اسـت کـه بـه مـداوای بیمـاران بـا 
اسـتفاده از زالـو و حجامـت در منـزل دسـت مـی زند، 
مـی گویـد: بـه دلیـل آشـنایی مختصـر بـا ایـن کار از 
گذشـته، نیـاز بـه گذرانـدن دوره هـای طوالنـی مدت 
نداشـتم و یـک روزه بـا چند و چـون کار آشـنا شـدم اما 
بقیـه بایـد دوره هـای یـک یـا دو ماهـه را بگذراننـد. از 
درمـان بـرای سـینوزیت، میگـرن، زیبایـی، پـادرد، 
آرتـروز و ... مـی گویـد و تاکیـد مـی کنـد: اصـل بـر 
مراجعـه سـه نوبـت بـرای اسـتفاده از زالوهاسـت امـا 
بسـیاری از افـراد بـا همان یـک بـار مراجعه هـم بهبود 
مـی یابنـد.او حجامـت را بـرای جلوگیـری از سـکته 
قلبـی، آلـرژی و سـردرد موثـر مـی داند و بـا توصیـه به 
انجـام آن مـی افزایـد: بهتـر اسـت زمسـتان حجامـت 

نکنیـد امـا دیگـر فصـل هـا مشـکلی نـدارد و بهـار هـم 
بسـیار خـوب اسـت. البتـه توصیـه مـی کنـد بـرای 
حجامـت و زالودرمانـی خـود فـرد اقـدام نکنـد چـون 

خطرهـا و مراقبـت هایـی بعـد از انجـام آن دارد.

تخلف است
مدیـر گـروه طـب سـنتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بیرجنـد بـا تاکیـد بـر ایـن کـه زالـو درمانـی و حجامت 
در منـزل از نظـر قانونـی تخلـف محسـوب مـی شـود، 
از خطرهـای ایـن کار برای بیمـاران می گویـد و ادامه 
می دهـد: ممکن اسـت زالویی که اسـتفاده می شـود 
آلـوده باشـد یـا در محیـط آلـوده ای پـرورش یابـد یـا 

برای یک بیمار دیگر هم اسـتفاده شـده باشـد که این 
موضوع سـبب انتقال بیماری از طریق خـون به بیمار 
دیگـر شـود. همچنیـن ممکـن اسـت فـرد زالـو را در 
موضعی قرار دهـد که محـل آن نباشـد، از طرفی باید 
دید کـه آیا فـرد نیـاز بـه زالـو درمانـی دارد یـا نه؟دکتر 
»حقیقـی« با اشـاره بـه این کـه ممکن اسـت بـه دنبال 
زالـو درمانـی عفونـت و خـون ریـزی ایجـاد شـود و در 
صورت کـم خونی بیمـار دچـار وضعیت حادی شـود، 
می افزایـد: باید زالـو درمانـی در مکان مجـاز و دارای 
مجوز از سـازمان نظام پزشـکی یا متولیان بهداشت و 
درمان انجام شـود و صـرف گذرانـدن دوره های فنی 

و حرفـه ای و ... افـراد را مجـاز بـه ایـن کار نمـی کند.

اکبری - سال گذشته با امضای تفاهم نامه میان دو 
وزارت آموزش و پرورش و راه و شهرسازی ساخت 
در  فرهنگیان  برای  مسکونی  واحد  هزار   170
دستور قرار گرفت. آمار نشان می دهد که بیش از 
سه هزار و 400 فرهنگی استان برای خانه دار شدن 
در سامانه تعیین شده ثبت نام کردند در حالی که 
استان در فهرست 11 استان مرحله اول قرار ندارد. 
مسکن  ملی  طرح  محل  از  موضوع  این  کنار  در 
مجوز ساخت 232 واحد برای فرهنگیان دریافت 
شده است. آن طور که رئیس اداره تعاون اداره 
کل آموزش و پرورش گفت؛ ساخت مسکن برای 
فرهنگیان در سه مرحله انجام می شود و در مرحله 
اول 11 استان در فهرست قرار گرفته است  و برای 
خراسان جنوبی در مراحل بعدی ساخت مسکن 

اطالع رسانی می شود. 
به گفته »نخعی« بر اساس توافق انجام شده برای 
ساخت مسکن فرهنگیان استان، آموزش و پرورش 
باید فهرست امالک مازاد خود را تهیه کند تا در 

صورتی که اراضی واجد شرایط ساخت خانه باشد، 
ساخت مسکن فرهنگیان در این امالک انجام شود. 
به گفته وی از آن جا که آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی با مشکل کمبود فضای آموزشی روبه روست 
و امکان تامین زمین برای ساخت مسکن از طریق 
امالک مازاد آموزش و پرورش وجود ندارد، بنابراین 
مذاکراتی با اداره کل راه و شهرسازی برای رفع این 
مشکل انجام شد و این اداره کل برای همکاری قول 

مساعد داد.
 وی در ادامه به ثبت نام بیش از سه هزار و 400 نفر 
فرهنگی در سامانه اعالمی برای ساخت مسکن 

فرهنگیان اشاره کرد. 
خراسان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  مدیر 
جنوبی هم با بیان این که برای تایید افراد ثبت نام 
شده مشکل وجود دارد و پیگیر رفع آن هستیم، 
گفت: بیش از سه هزار فرهنگی برای خانه دار شدن 
در این طرح ثبت نام کردند که بر اساس آخرین 
آمارها فقط 339 نفر تایید شدند و با پیگیری این 

موضوع مشخص شد در وزارتخانه مشکلی برای 
استعالم افراد و تایید آن ها وجود دارد که پیگیر آن 
هستیم و تعداد افراد تایید شده باید به بیش از دو 

هزار و 700 نفر برسد. 
با  جنوبی  خراسان  افزود:  همچنین  »حسینی« 
مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه است و امکان 
تامین زمین برای ساخت مسکن از محل امالک 
نیز  مشکل  این  رفع  بنابراین  ندارد  وجود  مازاد 

پیگیری می شود.
و  راه  کل  اداره  شهری  بازآفرینی  اداره  رئیس   
مسکن  ساخت  در  استان  سهمیه  هم  شهرسازی 

ملی برای فرهنگیان را  232 واحد دانست.  
»علیزاده« گفت: در این مرحله به بررسی اراضی 
شهرهای  در  پرورش  و  آموزش  که  امالکی  و 
درخواستی برای ساخت مسکن اعالم کرده است، 
نداشت  وجود  ساخت  شرایط  اگر  و  پردازیم  می 
اداره کل راه و شهرسازی برای تامین اراضی این 

واحدهای مسکونی اقدام می کند.

زالو درمانی در خانه؟ 

قفل های 
خانه دار 

شدن 
فرهنگیان 

مبارزه با خرده فروشان مواد درح 
طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در بخش مرزی درح سربیشه اجرا شد. 
فرمانده انتظامی سربیشه گفت: در این طرح تعدادی از فروشندگان مواد مخدر 
دستگیر و مقادیری از انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف شد. سرهنگ 
»کارگر« ادامه داد: با هدف اجرای طرح امنیت اجتماعی از ابتدای سال با 
افزایش 63 درصدی کشفیات مواد مخدر در سربیشه روبه رو بودیم که به این 
منظور یک تن و 239 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط و 37 دستگاه 

خودرو و وسایل نقلیه حامل مواد مخدر توقیف شد.
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