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چالش آموزش و پرورش  2ماه مانده به سال تحصیلی

گزارشی از بازار فلز

قیمتهایگداختهآهن

[ صفحه ] 2



سهم استان از آزمون استخدامی پیش رو برای جذب نیرو فقط  305نفر است
در حالی که آموزش و پرورش خراسان جنوبی با کمبود بیش از دو هزار و 200
نیرو برای سال تحصیلی آینده مواجه است و امسال نیز بیش از هزار نیرو به
بازنشستگی می رسند .با اختصاص سهمیه 305نفری در آزمون استخدامی به
استان فقط بخش کمی از این کمبودها .. .

[ صفحه ] 3

[ صفحه ] 2

 700دانشجو ،ورودی
امسال دانشگاه

فرهنگیان

[ صفحه ] 3

و نوه را بلعید



[ صفحه ] 2

[ صفحه ] 3

 30پرواز هفتگی

3

 4قربانی در یک روز

2

کرونا در استان رکورد زد

صندلی خالی  2200نیرو
سهمیه فقط  305نفر

سد ،پدر بزرگ

گزارش بهاری مرکز آمار ایران

بیکاری در استان
 4درصد شد

متر مربع فرش



آمار باالی کالهبرداری اینترنتی!

گنجشک
به جای قناری

بافت  60هزار



کاسبی به جای طبابت

نسخه برخی عطارها

در  2فرودگاه استان
[ صفحه ] 2

خون ،دوباره

ن
در محور نهبندا 


[ صفحه ] 2

[ صفحه ] 4

تخم مرغ و کلسترول



[ صفحه آخر ]
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 2اخبار
حرف مردم

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
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●●انتقـال صنـوف مزاحـم بیرجنـد به خارج شـهر
مصـداق ضـرب المثـل «سـنگ بـزرگ عالمـت
نـزدن هسـت» اسـت .مسـئوالن بـرای صنـف در
و پنجـره سـاز هماننـد دیگر نقاط کشـور ،سـاعت
کاری تعییـن کننـد .برخـی کارگاه هـای در و
پنجـره سـازی در کوچـه توحیـد ۳۱از ابتـدای
صبـح تـا پاسـی از شـب مشـغول بـه کار هسـتند و
باعـث نارضایتـی و سـلب آسـایش سـاکنان محل
شـده انـد .در حالـی کـه بارهـا ایـن موضـوع بـه
مسـئوالن اعلام شـده اسـت امـا دریـغ از توجـه.
●●مسئوالن در حالی گفته اند که سقف زمان
ذخیره بنزین در کارت سوخت همان  9ماه
است که سهمیه ماهانه به آخر ماه هم نمی رسد.
شاید برخی به علت تردد کم بتوانند کمی از این
سهمیه را ذخیره کنند اما اکثر صاحبان خودرو
ناچار به سوخت گیری آزاد هم می شوند .به
عنوان مثال در همین بیرجند وقتی شهروندان
مجبورند برای رسیدن به یک نقطه خاص ،مسیر
زیادی را بپیمایند تا دور بزنند و  ...آیا سوختی
هم برای ذخیره می ماند.
●●برخـی مسـئوالن اسـتان وقتـی مـی خواهنـد
گـزارش عملکـرد در حـوزه تولیـد ارائـه کننـد،
مـدام از تولیـد انبـوه مـرغ در منطقـه و حتـی
صـادرات آن بـه خـارج از اسـتان حـرف بـه میـان
مـی آورنـد امـا حـاال کـه بحـث قیمـت گـذاری و
ثبـات آن بـه میـان آمـده  ،چنـد روز اسـت کـه از
انجـام آن عاجـز مانـده انـد و در ایـن بیـن بـاز هـم
مصـرف کننـدگان بایـد تـاوان گرانـی آن را پـس
بد هنـد .
●●اهالـی روسـتای اکبرآبـاد بخـش جلگـه مـاژان
خوسـف از اینترنـت و آنتـن دهـی مناسـب تلفـن
همـراه محـروم اسـت .شـرکت مخابـرات بـرای
تقویـت امـواج در ایـن منطقـه هـم اقـدام کنـد.
●●امسـال شهرسـتان قاینـات بـر اسـاس تصمیـم
مسـئوالن اسـتان نزدیـک بـه  34میلیـارد
تومـان اعتبـار دارد امـا نکتـه قابـل توجـه در
ایـن خصـوص ایـن اسـت کـه ظاهـرا قـرار اسـت
بودجه  10میلیـاردی از اعتبار شهرسـتان برای
مصوبـات سـفر اسـتاندار بـه منطقـه هزینه شـود.
هـر چنـد خدمـات اسـتاندار قابـل تقدیـر اسـت
امـا چـرا هزینـه مصوبـات سـفر بایـد از اعتبـارات
شهرسـتان تامین شـود؟ در این شـرایط بـا توجه
بـه افزایش قیمت هـا ،آیا امیـدی به تکمیـل دیگر
پـروژه هـا وجـود دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 4قربانی در یک روز

کرونا در استان رکورد زد
گروه خبر -آمارها نشان میدهد کرونا همچنان در
استان روی خط صعود است و عالوه بر آن مدتی است
که تعداد قربانیان کرونا هم رو به افزایش است و به 80
نفر نزدیک شده است .طبق اعالم سخنگوی وزارت
بهداشت ،خراسان جنوبی 21تیر در وضعیت هشدار
قرار داشت و روز گذشته هم دوباره نام استان در ردیف
استان های در وضعیت هشدار قرار گرفت.به گزارش
خبرنگارما،درحالیکهخبرهاحاکیازافزایشبیماران
حادتنفسیوتکمیلظرفیتتختهایآی.سی.یوبوده
وراهاندازیسومینبخشآی.سی.یوهمدربیمارستان

ولی عصر(ع) بیرجند در دستور است اما برخی هنوز
بی خیال کرونا هستند و جشن تولد می گیرند یا مراسم
عروسی و عزا برپا می کنند و بر دورهمی های فامیلی
اصرار دارند در حالی که شدت گرفتن کرونا روز به روز
کادر درمانی را خسته تر می کند .روز گذشته برخی از
آمارهای کرونا در حالی اعالم شد که برای نخستین بار
آمارفوتیهادریکروزبهچهارنفررسید.

 68کرونایی بستری
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیبیرجندآمارفوتی
های کرونا را در استان  78نفر دانست و با اشاره به ثبت
مرگ چهار نفر در یک روز ،گفت :اکنون تعداد بیماران
حادتنفسیبستریدربیمارستانهایاستان 164نفر
است که از این تعداد 68نفر مبتال به کرونا هستند و ۱۲

نفر در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری شده اند .به
گفته دکتر«مهدیزده» حال عمومی سه نفر از بیماران
بستری در بخش مراقبت های ویژه مساعد نیست.
رئیسبیمارستانولیعصر(عج)بیرجندهمبابیاناین
که هم اکنون آمار بستری ها به نسبت فروردین دو برابر و
آمار بستری در بخش های ویژه چهار برابر افزایش دارد
،افزود:باتوجهبهافزایشآمارمبتالیان،وضعیتبیرجند
قرمز شده است.به گفته دکتر«محمودی راد» 12تخت
جدیدبهبخشمراقبتهایویژهبیمارانکروناییاستان
افزوده می شود و 80درصد تجهیزات این بخش آماده
است و تا اوایل هفته آینده برای پذیرش بیماران آغاز به
کار می کند .وی روند ابتال به کرونا را در استان افزایشی
دانست و افزود :افزایش آمار مبتالیان از نیمه خرداد به
بعدبیشترشدهاست.

 

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

عزاداری دسته بیل داران
روزنامه خراسان در شماره  2915به تاریخ هفتم مرداد 1338در مطلبی در
صفحه 6آوردهاست:گزارشرسیدهازخوسفواقعدر 30کیلومتریبیرجند
حاکیست که مراسم عزاداری با کمال آرامش انجام یافته و یکدسته که بدسته
بیل داران معروف هستند در دهستان مزبور حرکت کرده اند و جریان حرکت
و عزاداری دسته بیل داران از این قرار است که دسته مزبور در حالیکه زارعین
بیلهای خود را بدست میگیرند و از پشت بهم میکوبند با صدای مخصوصی که
از برخورد دو قطعه فوالد ایجاد میشود نوحه سرائی میکنند.

گزارشی از بازار فلز

قیمتهایگداختهآهن

ضحی

شمارشگر هزینه های ساخت یک خانه روز به روز ارقام
متفاوتی را نشان می دهد و هر کدام که افزایش می یابد
در کوتاه ترین زمان ممکن اثر خود را بر نرخ خانه می
گذارد .از سیمان ،آجر ،گچ ،لوله و  ...که بگذریم ،یکی
از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی ،آهن است که از
فونداسیون ریزی تا ساختمان نقش دارد .آهن در سال
های اخیر افزایش قیمت بی سابقه ای را تجربه کرده
است و این موضوع در احداث خانه و قیمت آن تاثیر
بسیاری داشته است .در یک هفته اخیر باز هم آهن از
طناب گرانی باال رفته و بیش از 400هزارتومان افزایش

قیمت را در انواع آن به خود دیده است ،افزایش قیمتی
که روز به روز تعیین میشود چرا که در بورس باال و پایین
داردالبتهدراینبینکمترمسئولیازمتولیاناینحوزه
اظهارنظر می کند یا تالشی برای کاهش قیمت انجام
می دهد .نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان بیرجند در
گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تایید افزایش قیمت آهن
بیان کرد :مدتی است که شاهد افزایش نجومی قیمت
آهنهستیمروندیکهروزبهروزپلههایصعودراباالمی
رود« .چهکندی» افزایش قیمت ارز و کمبود مواد اولیه
تولید را از دالیل گرانی آهن دانست و تاکید کرد :عالوه
بر آهن ،میلگرد و ...هم روند افزایشی دارد در حالی که
این موضوع به ضرر بازار است.

 30پرواز هفتگی در  2فرودگاه استان
انصـاری -در طـول هفتـه  26پـرواز رفت و برگشـت
از فرودگاههـای بیرجنـد و چهـار پـرواز از فـرودگاه
طبس انجـام می شـود کـه از این تعـداد 22پـرواز در
مسـیر تهـران و چهـار پـرواز در مسـیر مشـهد اسـت.
مدیـر کل فرودگاههای اسـتان به خبرنـگار ما گفت:
در سـه ماه اول سـال در مقایسـه با مدت مشـابه سال
قبل ،شـاهد کاهـش حـدود 3درصـد پروازهـا بودیم
البتـه در فروردیـن کاهش بیشـتر بـود چـون پروازها
عملا متوقـف شـده بـود امـا در اردیبهشـت و خـرداد

همـه پروازها از سـر گرفته شـد.
بـه گفتـه «طهماسـبی»دراین مـدت 103پـرواز
ورودی و  103پـرواز خروجـی انجـام شـد که هشـت
هـزار و 44مسـافر ورودی و هشـت هـزار و701
مسـافر خروجـی بودنـد.
وی با بیان این که پروژه سـاخت ترمینـال جدید 35
درصـد پیشـرفت دارد ،افـزود :یکـی از برنامههـای
آینـده افزایـش پـرواز در مسـیر بیرجنـد -مشـهد و
برقـراری خـط پـروازی بـه زاهـدان و چابهـار اسـت.

به گفته وی پروفیل در دو روز گذشته  17هزارتومان
قیمت داشت اما روز گذشته با 12درصد افزایش به 19
هزارتومان رسید .همچنین یک شاخه آهن  14طی
دو روز گذشته دو میلیون و 400هزار تومان بود اما سه
شنبه به دو میلیون و 670هزار تومان رسید و آهن 16
هم به قیمت دو میلیون و 770هزار تومان و آهن 18
با قیمت سه میلیون و 250هزارتومان عرضه شد .وی
گفت :میلگرد هم در چند روز گذشته کیلویی 12هزار
و500تومان بود که سه شنبه با افزایش نرخ همراه بود و
این جریان همچنان دنباله دار است .وی اظهارکرد که
اتحادیهدخالتیدرتعیینیاافزایشوکاهشقیمتآهن
ندارد چرا که قیمت در بورس تعیین می شود.

خون ،دوباره در محور نهبندان
برخورد دو سواری در جاده نهبندان سه قربانی به
جا گذاشت.
رئیس پلیس راه استان گفت :این حادثه دوشنبه شب
گذشته در کیلومتر 14محور نهبندان -بیرجند اتفاق
افتاد که سه نفر از سرنشینان پژو جان خود را از دست
دادند و یک نفر هم مجروح شد.
سرهنگ «رضایی» علت حادثه را رعایت نکردن
فاصله عرضی هنگام سبقت از جانب راننده سواری
پژو اعالم کرد.

نایبرئیساتحادیه
آهنفروشان
بیرجند:
یکشاخهآهن14
طی 2روزگذشته
2میلیونو400
هزارتومانبود
اماسهشنبهبه2
میلیونو 670هزار
تومانرسید

بافت  60هزارمتر مربع فرش
 50هزارنفر بافنده در اسـتان  60هـزار متر مربع فـرش تولید کردنـد .به گزارش
خبرنگار ما ،رئیس اتحادیه فرش دسـت باف اسـتان ارزش فرش های بافته شـده
را  50میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :در این مدت تعداد فرش های بافته شـده
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل افزایـش دارد .بـه گفتـه «کامیابی مسـک» هم
اکنون کمتـر از 8درصد بافندگان فرش اسـتان بیمه هسـتند.

سد  ،پدر بزرگ و نوه را بلعید
پدربزرگ و نوه در سد روستای حاجی آباد سربیشه غرق شدند .به گزارش خبرنگار
ما،اینپدربزرگ 75سالهکهبههمراهنوه 13سالهاشبرایکشاورزیبهاطرافسد
حاجیآبادسربیشهرفتهبودندبراثرحادثهایجانشانراازدستدادند.معاونامداد
ونجاتجمعیتهاللاحمراستانگفت:بااعالمگزارشمردمیدربارهغرقشدگی
دونفردرسدحاجیآبادسربیشهبالفاصلهدوتیمغواصوامدادونجاتبهمحلحادثه
اعزام شدند« .اسعدزاده» افزود :در عملیات جست و جو در بند خاکی که حدود یک
ساعت و نیم طول کشید ،جسم بی جان مرد  ۶۰ساله و نوهاش از آب بیرون کشیده
شد.بهگفتهویاینمردوسهنوهاشدرجالیزکنارسدخاکیمشغولکشاورزیبودند
کهکودکباافتادنکفشاشدربند،گرفتارآبمیشودوپدربزرگبراینجاتجان
ویاقداممیکند.پسازغرقشدگیمرددودختردیگرفاصلهدوکیلومتریتاروستا
راطیمیکنندکهتارسیدنمردمهردونفرغرقشدهبودند.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گزارش

چالش آموزش و پرورش  2ماه مانده به سال تحصیلی

آمار باالی کالهبرداری اینترنتی!

خبر

گزارش بهاری مرکز آمار ایران

بیکاری در استان
 4درصد شد
نرخ بیـکاری ،نـرخ مشـارکت اقتصادی و نسـبت
اشـتغال در خراسـان جنوبـی در بهـار امسـال
نسـبت بـه بهـار گذشـته کاهشـی شـد.
بررسـی آمارهـای مرکـز آمـار ایـران نشـان مـی
دهـد اسـتان در خصـوص کاهـش نـرخ بیـکاری
در رده ای باالتـر از میانگیـن کشـوری قرار دارد.
به گـزارش «خراسـان جنوبـی» نرخ بیـکاری بهار
امسـال خراسـان جنوبـی در حالـی  4درصـد
اعلام شـده کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال
گذشـته  4.7درصـد کاهـش یافتـه و بـا میانگین
 9.8نـرخ بیـکاری در کشـور اختلاف 5.8
درصـدی دارد.
ایـن آمـار و ارقـام از سـوی مرکـز آمـار ایـران در
حالـی انتشـار یافـت کـه انتظار مـی رفت بـا توجه
بـه شـیوع کرونـا آمـار و نـرخ بیـکاری بـا افزایـش
قابل مالحظه ای همراه شـود اما بـر خالف پیش
بینی ها مرکـز آمار اعالم کـرده کـه میانگین نرخ
بیـکاری در کشـور و خراسـان جنوبـی کاهـش
داشـته و ایـن نـرخ در کشـور از  10.9درصـد
در بهـار گذشـته بـه  9.8درصـد در بهـار امسـال
رسید ه اسـت و نرخ بیکاری در خراسـان جنوبی
هـم در همین مـدت بـا کاهـش  4.7درصدی4 ،
درصـد اسـت.

کمترین نرخ بیکاری
همچنیـن بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـه نـرخ
مشـارکت اقتصـادی اسـتان ( نسـبت جمعیـت
فعـال (شـاغل و بیـکار)  15سـاله و بیشـتر بـه
جمعیت در سن کار  15سـاله و بیشتر ،ضرب در
 )100برابر با میانگین نرخ مشـارکت اقتصادی
در کشـور و  41درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا
بهـار گذشـته  5.2درصـد کاهـش دارد.
نسـبت اشـتغال هـم از  42.2درصـد در بهـار
گذشـته به  39.4درصد رسـیده که در مقایسه با
میانگین اشتغال کشـور  2.5درصد رشد داشته
اسـت .مطابـق آمارهـا در بهار امسـال ،خراسـان
جنوبـی اولیـن اسـتان دارای کمتریـن نـرخ
بیـکاری ،چهاردهمین اسـتان در نرخ مشـارکت
اقتصـادی و هشـتمین اسـتان دارای بیشـترین
نسـبت اشـتغال در کشـور بـود.

صندلی خالی  2200نیرو،
سهمیه فقط  305نفر

گنجشکبهجای قناری
اکبری -پدیده جدیدی نیست ،کالهبرداری در فضای
مجازی حکایتی است که خیلی ها خواسته یا ناخواسته
آن را تجربه کرده اند .همزمان با رونق گرفتن کسب و
کارهای مجازی ،خرید و فروش های اینترنتی بیش از
گذشته در چرخه تجارت رونق گرفته است و این روزها
به دالیلی چون کاهش رفت و آمدها ،کرونا ،سهولت
در خرید و  ...طرفداران بسیاری دارد .با رونق گرفتن
بازار خرید و فروش های مجازی زمینه سودجویی و
کالهبرداری هم بیشتر از گذشته است و کاربران زیادی
طعمه تجارت های مجازی می شوند .تحویل ندادن کاال
توسط فروشگاه ،تحویل کاالی نامرغوب ،تقلبی و بی
کیفیت ،نقص داشتن کاالی تحویلی ،به سرقت بردن
اطالعات بانکی و  ...فقط بخشی از مشکالت پیش
آمده برای مشتریان بازارهای مجازی است و آن طور
که آمارها حکایت دارد کالهبرداری های اینترنتی 50
درصد جرایم فضای مجازی را شامل می شود.

تبلیغات دروغ
به گفته یک کاربر ،تعاریفی که برخی کاسبان فضای
مجازی برای فروش و عرضه کاالی خود دارند با واقعیت
تفاوت دارد و تشخیص این که کدام راست می گوید و
کدام دروغ ،سخت است .اما در روزهای شیوع بیماری
کرونا که ماندن درخانه توصیه می شود و خرید و فروش
های مجازی رونق بیشتری دارد ،بهتر است نظارت ها
بر کسب و کار مجازی و خرید و فروش اینترنتی بیشتر
شود .این کاربر که تاکنون چندین بار کاالهایی چون
لباس را از سایت های اینترنتی خریداری کرده است،
می گوید :برای خرید یک مانتو با قیمت باال از یک سایت
اینستاگرامی اقدام کردم که فروشنده اعالم کرد :پول
را به کارت پرداخت کنید تا سه روز دیگر جنس را تحویل
دهیم .وی افزود :با توجه به آن چه کاربران دیگر این
سایت گفته بودند و رضایتی هم که داشتند ،پول را واریز
کردم و سه روز منتظر ماندم ،اما خبری نشد .پس از پایان
مهلت گفته شده با فروشنده کانال تماس گرفتم و علت
را جویا شدم .فرد اعالم کرد که این کار سابقه نداشته
است و تا دو روز دیگر کاال به شما تحویل می شود .این
اتفاق افتاد اما کاالی تحویل شده با اندازه مد نظر و رنگی
کهخواستهبودمتفاوتداشت.همچنینفروشندهاعالم
کردهبودکههزینهپسترایگاناستاماوقتیکاالبهمن
تحویل شد فرد درخواست کرد تا هزینه را پرداخت کنم.
پس از تماس با فروشنده به این موضوع و تغییر رنگ و
اندازه مانتو اعتراض کردم که فروشنده اعالم کرد ،راه
برگشتی نیست و مانتوها تک سایز و رنگ مد نظر شما
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موجود نبوده است .همچنین جنس لباس نیز نسبت
به قیمتی که پرداخت کردم کیفیت چندانی نداشت.

کیفیت پایین
یککاربردیگرهمکهپولزیادیراازطریقفضایمجازی
و خرید اینترنتی از دست داده است ،گفت :چندین بار از
کانالهایاینترنتیوایسنتاگرامیلوازمآرایشیخریدم.
اما هر بار یک مشکل پیش آمد .کیفیت پایین ،ارسال
نشدن بسته خواسته شده و  ...مشکالتی بود که برایم
پیشآمداماتبلیغاتآنقدررنگارنگوجذابونزدیکبه
واقعیت است که هیچ کدام از اتفاق ها برایم درس عبرت
نشد و همچنان برای خرید لوازم آرایشی اما با احتیاط
بیشترازطریقفضایمجازیاقداممیکنم.

سایت های جعلی فروش
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی با اشاره به تخلفات
و کالهبرداری های معمول که در خریدهای اینترنتی
انجام می شود ،گفت :سفارش کاال و اقالم مورد نیاز
باید از سایت های فروشگاهی معتبر و سایت هایی
که نماد اعتماد الکترونیکی را دارند انجام شود ،اما
گاهی شهروندان از درگاه های اینترنتی که مورد تایید
نیست خرید می کنند و با مشکالتی مواجه می شوند
که حتی قابل پیگیری هم نیست .سرهنگ «محمدپور»
افزود :افراد سودجو و کالهبردار با ایجاد سایت های
فروشگاهی جعلی و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه
های اجتماعی با تبلیغ فروش کاالها و خدمات موردنیاز
مردم در اوضاع کنونی با قیمت های پایین تر از عرف بازار
و با جلب اعتماد مشتریان ،پس از ثبت سفارش کاال و
اقالم مورد نیاز اقدام به کالهبرداری مي كنند.
وی تحویل ندادن کاال توسط فروشگاه غیرمجاز ،تحویل
کاالی نامرغوب و تقلبی ،نقص داشتن کاالی تحویلی و
مجرمانه بودن سایت و به سرقت بردن اطالعات بانکی

از طریق سایت های جعلی را از جمله مشکالت در
خریدهای اینترنتی دانست و ادامه داد :الزم است افراد
پیشازانجاممعاملهوهرنوعپرداختوجهدرهنگامخرید
كاال از سامانه های تبليغاتي از صحت کاال یا خدمات ارائه
شده اطمینان حاصل كنند و قبل از پرداخت وجه ،کاالی
خود را به صورت فیزیکی مشاهده كنند.

نشانی درست
ویافزود:کاربرانمدنظرداشتهباشندنشانیدرگاههای
بانکی همیشه با پروتکل امن  //httpsشروع می شود و
همچنین کد امنیتی درگاه های بانکی با هر بارrefresh
کردنتغییرمیکندولیدربیشترصفحاتفیشینگکد
امنیتی به صورت عکس است و با  refreshکردن تغییر
نمی کند .همچنین اولین پیش فرض برای حقیقی و
سالمبودنخدماتیکفروشگاهالکترونیکی،ایناست
کهکاالهایمجازارائهمیکند،بنابراینفروشگاههاییکه
کاالهایغیرمجازبهفروشمیرسانند،بااحتمالبسیار
باالبهقصدکالهبرداریفعالشدهاند.

کالهبرداری رایانه ای در صدر جرایم
اینترنتی
هر چند آمار ارائه شده از سوی رئیس پلیس فتا نشان
می دهد احتیاط کاربران در خرید و فروش های
مجازی بیش از گذشته است اما همچنان پرونده ها
و کالهبرداری های رایانه ای در صدر جرایم فضای
مجازی قرار دارد و آن طور که «محمدپور» اظهارکرد:
میزان وقوع پرونده های فضای مجازی و میزان جرایم
مالی از ابتدای امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش
 7.77درصدی و کشف پرونده های فضای مجازی
هم رشد  26درصدی دارد .بنا به گفته وی ،برداشت
غیرمجاز از حساب بانکی کاربران نیز در رتبه دوم
جرایم اینترنتی استان قرار دارد.

رئیس پلیس فتای
استان :کاربران
مدنظر داشته
باشند نشانی
درگاه های بانکی
همیشه با پروتکل
امن //https
شروع می شود
و همچنین کد
امنیتی درگاه های
بانکی با هر بار
 refreshکردن
تغییر می کند

سهم استان از آزمون استخدامی پیش رو برای جذب نیرو فقط  305نفر است در
حالی که آموزش و پرورش خراسان جنوبی با کمبود بیش از دو هزار و  200نیرو
برایسالتحصیلیآیندهمواجهاستوامسالنیزبیشازهزارنیروبهبازنشستگی
می رسند .با اختصاص سهمیه  305نفری در آزمون استخدامی به استان فقط
بخش کمی از این کمبودها جبران می شود و آن طور که مدیر امور استخدامی
اداره کل آموزش و پرورش اظهار می کند :امسال تامین نیروی آموزش و پرورش
فقط از طریق ماده  28و دانشگاه فرهنگیان رقم می خورد .به گفته «بهدانی» از
محل آزمون استخدامی ماده  28که به احتمال زیاد در پایان شهریور خواهد بود
 305نیرو استخدام می شوند که پس از گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله
در سال تحصیلی  1400به کارگیری خواهند شد .وی افزود :از محل آزمون
استخدامی سال گذشته حدود  170نفر به جمع آموزش و پرورشی های استان
افزوده می شود .همچنین امسال برای جبران کمبود نیرو ،جذب مربی مهدها
که قبل از سال  91با این اداره کل همکاری داشته اند ،انجام شد و برای سال
تحصیلی پیش رو امکان جذب نیروهای مربی مهد با قانون اعالم شده و نیروی
حق التدریسی آزاد وجود ندارد چرا که تمام مربی مهدها و نیروی حق التدریس با
قانونگفتهشدهجذبشدند،بنابراینپیگیرجذبنیروبهدیگرروشهاهستیم.به
گفته وی امسال نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان استان 157،نیرو جذب آموزش
وپرورش می شود .همچنین برای جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق ورودی
های جدید دانشگاه فرهنگیان سهم استان  195نیرو تعیین شده است که این
دانشجوهاپسازدانشآموختگیطیچهارسالآیندهبهاینحوزهورودمیکنند.

 700دانشجو ،ورودی امسال
دانشگاه فرهنگیان

پس از چندین سال تعطیلی و بسته شدن مراکز تربیت معلم حدود دوسالی است
که برای تربیت نیروهای ویژه آموزش و پرورش قفل تعطیلی مراکز باز و جذب
دانشجو با افزایش ظرفیت ها همراه شد .استان هم که از دیرباز مهد پرورش
بزرگان زیادی در حوزه آموزش و پرورش بوده است هر چند هنوز برخی مراکز
آن تعطیل است و در انتظار مجوز وزارت علوم برای جذب دانشجو به سر می برد
اما برای مراکز فعال در مرکز استان و فردوس ظرفیت ها افزایش یافته است
و پیش بینی می شود ،امسال بیش از  700دانشجو برای تحصیل جذب این
مراکز شوند .آن طور که رئیس دانشگاه فرهنگیان استان خبر می دهد؛ظرفیت
پیشنهادی مراکز تربیت معلم استان جذب  500دانشجو معلم است و اگر
برنامه ریزی طبق روال سال گذشته باشد حدود  700تا  800دانشجو طی دو
نیم سال در دو مرکز بیرجند و فردوس جذب می شوند .به گفته «مهدی زاده»
سال گذشته حدود  430دانشجو وارد این مراکز شدند که در مقایسه با سال
 97که جذب حدود  800دانشجو داشتیم کاهشی بود و امسال انتظار می
رود با توجه به افزایش ظرفیت جذب دانشجو در مراکز تربیت معلم حدود 700
دانشجو طی دو نیم سال جذب مراکز شوند .به گفته وی با توجه به نیاز آموزش و
پرورش تا سال  1404جذب دانشجو در این مراکز رشد خوبی خواهد داشت.
وی با اشاره به پیگیری دریافت مجوز از وزارت علوم برای جذب دانشجو در مرکز
قاین ،از آموزش مجازی به مهارت آموزان ماده  28برای سال آینده در این مرکز
خبر داد و افزود :کد آموزشی مرکز قاین طی سال های گذشته غیر فعال شد اما
آموزش مهارت آموزان پیمانی ماده  28در این مرکز انجام می شود.
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روان آب زباله
در یکی از ورودی های اصلی و نقاط پرتردد شهر
و در کنار دو پارک بزرگ آزادی و صیاد شیرازی
بیرجند ،جایی که روزانه جمعیت زیادی از کنار آن
عبورمیکنند،آنگاهکهازبلندایپلمیدانآزادی
و محدوده اطراف آن به پایین دست می نگری،
منظره نه چندان خوشایندی مقابل دیدگانت
خودنمایی می کند؛ این جا انبوهی از کیسه های
ریزودرشتپالستیکیدرقسمتیازکانالرویآب
های سطحی شناور است .کانالی که هر چند برای
هدایت روان آب های شهر هنگام بارندگی زیاد و به
منظور جلوگیری از سیل تعبیه شده است ،اما این
روزها به واسطه قهر طبیعت ،فقط در چند نقطه ای
از آن ،آب های سطحی و راکد جمع و سبب رویش
علفهایکوتاهوبلندبرپهنهخشکآنشدهاستو
باتوجهبهقرارگیریآندریکیازنقاطپرترددشهر،
درصورترسیدگی،نظافتوپاکیزگیمیتوانددر
نشاط شهروندان و نوع نگاه مسافران به شهر تاثیر
بهسزاییداشتهباشدودرغیراینصورت،افزونبر
ایجادمنظرهناخوشایندومخدوششدنچهرهشهر،
بهراکدماندنآبوتبدیلآنبهلجنمنجرمیشودو
سالمتشهروافرادجامعهرابهخطرمیاندازد.البته
اینمعضلبافرارسیدنتابستانشدتبیشتریبه
خودمیگیردچراکهباوجوددوپارکبزرگشهردر
اطرافکانالومراجعهخانوادههابهویژهکودکانو
نوجوانان برای گذران اوقات فراغت در این مکان
ها و از طرفی شیوع ویروس کرونا؛ بدون تردید از
آلودگی های آن در امان نخواهند بود.معضلی که
از یک طرف نتیجه بی توجهی برخی از مردم برای
ریختنزبالهدراینمکانهاستوبهفرهنگسازی
نیازدارد؛ازطرفدیگراگرچهشهرداریهابهعنوان
یکیازارکانخدماترسانیدرحوزههایمختلف
مانندساماندهیامورشهری و...مطرحهستندو
نقشپررنگیدرمسائلاجتماعیایفامیکنند،اما
رسیدگیبهمعابر،کانالهایآبشهری،جمعآوری
زبالهو...نیزازانتظاراتشهروندانازآنهاست.

کاسبی به جای طبابت

نسخه برخی عطارها
گروه جامعه
هر روز با دلهره و اضطراب خاصی بعد از بیدار شدن
روی ترازو می رود و با دیدن شماره های روی آن،
خطوط صورتش درهم کشیده می شود .می گوید:
مدتی است لباس ها برایش مناسب و اندازه نیست و
هنگام راه رفتن ،نفس کم می آورد اما برای کم کردن
وزن دل خوشی از داروهای شیمیایی ندارد؛ برای
همین راه عطاری را در پیش می گیرد و به توصیه
صاحب عطاری که به گفته خودش چند پیراهن بیشتر
در این کار پاره کرده است؛ چند گرم داروی ترکیبی
خریداری می کند تا در کمترین زمان به وزن دلخواه
برسد.این ها را بانویی می گوید که برای خرید داروی
الغری به یکی از عطاری های شهر مراجعه کرده است.
«عباسی» با اشاره به قیمت بیش از  650هزار تومانی
هر کیلوگرم داروی الغری می افزاید :صاحب عطاری
برای رسیدن به وزن مطلوب و دلخواه توصیه کرد ابتدا
 100گرم از آن بخرم و در طول یک ماه و هر وعده یک
قاشق چای خوری مصرف کنم تا در پایان موعد مقرر
از یک تا  7کیلوگرم در ماه وزن کم کنم.وی هرچند
اطمینان زیادی به نتیجه آن ندارد و با تردید محصول
را خریداری کرده است ،اما می افزاید :ارزش یک بار
امتحان کردن را دارد چراکه با توجه به گیاهی بودن
داروها ،در صورت به نتیجه نرسیدن ،عوارض چندانی
هم نخواهد داشت.شهروندی هم که سن و سالی پشت
سر گذاشته و مو در آسیاب زمانه سپید کرده است،
با این که سردرد امانش را بریده است و همچنان با
تکیه بر طب سنتی ،خود را دوا و درمان می کند و هر از
گاهی راه عطاری ها را در پیش می گیرد و مقداری گل
گاوزبان و استوقودوس خریداری می کند ،می گوید:
به توصیه صاحب عطاری مدتی است مصرف داروی

شیمیایی برای رفع سردرد را کنار گذشته ام و از این
گیاهان استفاده می کنم تا ببینم در مدت وعده شده،
تغییری حاصل می شود یا نه؟
وی می افزاید :در مواردی به دلیل ابتالی فرد به برخی
بیماری ها ممکن است نوعی تداخل دارویی به وجود
آید که نه تنها سبب رفع مشکل نشود ،بلکه مشکالت
دیگری هم برای بیمار به وجود آورد.

90درصد عطاران بدون تحصیالت
مرتبط
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی استان با
شناختی که از عطاری ها دارد ،معتقد است که 90
درصد افراد فعال در این حوزه دارای تحصیالت غیر
مرتبط و فقط 10درصد آن ها دانش آموخته دانشکده
گیاهانداروییدرمقطعکاردانیوکارشناسیهستند.
نباید گیاهان دارویی را بدون اطالع از تجزیه و ترکیبات
شیمایی با هم مخلوط یا همزمان با داروهای شیمیایی
مصرف کرد.وی منع مصرف برخی گیاهان دارویی
برای زنان باردار ،شیرده و حتی کودکان زیر پنج سال
را یادآور می شود و ادامه می دهد :عطاری ها و افراد
فعال در حوزه گیاهان دارویی باید شناخت کافی از این
محصوالت ،ترکیبات شیمیایی یا تجزیه آن ها داشته
باشنداماگاهیبرخیباتکیهبراطالعاتفضایمجازی
که عمده آن ها مبنای علمی ندارد ،سراغ این گیاهان
می روند .وی به ضرورت سامان دهی عطاری ها اشاره و
با تاکید بر رعایت اصول مصرف گیاهان دارویی ،اضافه
می کند :استفاده بیش از اندازه و بی رویه هر ماده ای
مانند گیاهان دارویی دارای عوارض و مضر است.

تبرئه متخلفان
مسئول اداره داروهای سنتی مکمل و طبیعی دانشگاه

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)
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علوم پزشکی استان هم فعالیت برخی عطاری ها را به
دلیل عرضه داروهای گیاهی غیر مجاز و بدون سیب
سالمت و  ...به فاجعه تعبیر می کند و می گوید :هرچند
برخی عطاری ها در پوشش خرده فروشی گیاهان
دارویی فعالیت دارند اما فعالیت های دیگری مانند
فروش متادون ،داروهای قاچاق و  ...هم در آن انجام
می شود .دکتر «هنرمند» وضعیت برخی از مراکز را به
دلیل تهیه محصوالت از شرکت های پخش غیر مجاز
و عرضه مواد بدون سیب سالمت ،نامطلوب می داند
و می افزاید :هرچند گشت های مشترکی متشکل
از اصناف ،صمت ،نیروی انتظامی و دانشگاه علوم
پزشکی به منظور بازدید و بازرسی از این مراکز انجام
می شود اما چون دانشگاه علوم پزشکی عمال نظارتی بر
این صنف ندارد ،بنابراین نمی توان اقدام خاصی برای
برخورد انجام داد.
وی با اشاره به عرضه متادون در برخی عطاری ها ،آن
را یک معضل و نظارت و پیگیری های بیشتر را مربوط
به اداره اصناف می داند و معتقد است که این نهاد
همکاری خوبی در این باره ندارد هرچند در صورت
معرفی متخلفان به مراجع قضایی ،متناسب با جرم مد
نظر محکوم و جریمه نمی شوند.وی عطاری ها را مجاز
به عرضه و فروش گیاهان دارویی خشک می داند و می
افزاید :به هیچ عنوان نباید در این مراکز داروی شیمایی
یا گیاهی عرضه شود چراکه نه تنها از ترکیب و ساخت
آن ها اطالع چندانی در دست نیست؛ بلکه به دلیل دارا
بودن مواد مخدر و ترکیبات غیر مجاز سالمت جامعه را
به خطر می اندازد.
وی با تاکید بر این که حدود  40درصد عطاری ها
مسیری را که باید بروند ،طی نمی کنند ،ادامه می
دهد :تقریبا همه موارد گزارش شده به دستگاه قضایی
تبرئه می شوند و باید قوانین سختگیرانه تری در این
باره تدوین شود.وی تصور بدون عارضه بودن گیاهان
دارویی را نادرست می داند و می افزاید :به دلیل
پیچیده بودن ترکیبات داروهای گیاهی و گیاهان
دارویی ،عارضه آن ها شناخته شده نیست و باید در
این باره بررسی های بیشتری انجام شود ،از طرفی
داروهای دست ساز هم قابلیت آزمایش ندارد.

برخورد توسط مراکز بهداشت
رئیس اتاق اصناف استان هم با اشاره به این که در چند
ماه گذشته مجوزی با عنوان عطاری در استان صادر
نشده است ،از اعمال قوانین سختگیرانه در این باره
می گوید و می افزاید :مقرر شد افراد برای دریافت
مجوز عطاری ،گواهی نامه دریافت کنند و آموزش های
الزم را فرا بگیرند و پس از صدور مجوز توسط بهداشت،
اتحادیه مربوط پروانه کسب و مجوز را صادر کند.
«علیزاده» هرچند وجود داروهای غیرمجاز در عطاری
ها را رد نمی کند اما نظارت مستقیم و برخورد با این
مراکز را برعهده مراکز بهداشت می داند و می افزاید:
مراکز متخلف توسط مراکز بهداشت به مراجع قضایی
و تعزیراتی معرفی می شوند.

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست056   - 32443939:
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مسئول اداره
داروهای سنتی
دانشگاه علوم
پزشکی :در
صورت معرفی
متخلفان به مراجع
قضایی ،متناسب
با جرم مد نظر
محکوم و جریمه
نمی شوند

مدیر مجتمع
تحقیقات گیاهان
دارویی90 :
درصد افراد فعال
در حوزه گیاهان
دارویی دارای
تحصیالت غیر
مرتبط هستند

رئیس اتاق اصناف
استان :مراکز
متخلف توسط
مراکز بهداشت به
مراجع قضایی و
تعزیراتی معرفی
می شوند

واحد آگهی و اشتراک056   - 32448052:
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مشاور

کودک
خجالتی
دختری چهار ساله
دارم که بسیار کم رو و
خجالتی است؛ هر جا
که می رویم اگر فردی از
او سوالی بپرسد یا پاسخ
نمی دهد یا دستانش را در دهان می گذارد و سرش را پایین می اندازد .باید چه
کنم تا این رفتارها را فراموش کند؟
یکمشاورکودکبااشارهبهاینکهخجالتیبودنمیتواندعواملمختلفیداشته
باشد،میگوید:ابتدابایدعلتاینمشکلبررسیوپیداشود«.حسینیفر»باتاکید
بر این که هیچ عادتی به طور ناگهانی رفع نمی شود ،قرار گرفتن کودک در جمع
همسنوسالها،بازیهایگروهی،قصهگوییو...رابهمرورزمانازمواردکمک
کننده برای رفع این مشکل  ،بیان و اضافه کرد:در خجالت های معمولی ،گاهی
دخالتوالدیندربازیکودکانسببتشدیدمشکلآنهامیشود.

نسخه

تخم مرغ و کلسترول
متهم اصلی افزایش کلسترول خون تخم مرغ نیست .عضو هیئت علمی دانشگاه
علومپزشکیبیرجندبااستنادبهدستورالعملهایپیشگیریازبیماریهایقلبی
و عروقی که در گذشته به مصرف هفته ای دو تا سه نوبت تخم مرغ توصیه می شد،
گفت :امروزه شعار بهداشت جهانی این است که روزانه یک تخم مرغ هم می تواند
مصرف شود.دکتر «حسین زاده» با تاکید بر این که قسمت عمده کلسترول سرم
خون درون زاد تولید و مقدار باقی مانده به دلیل کلسترول ناشی از خوردن مواد
خوراکی وارد بدن می شود ،افزود :در راس این مواد ،اسیدهای ترانس و اشباع
شامل چیپس ،پفک ،روغن ها مانند کره ،پیه ،دنبه و  ...است و زرده تخم مرغ در
رتبهبعدیقراردارد.ویبااشارهبهمزایایزیادتخممرغازجملهداشتناسیدهای
آمینه برای رشد بدن و این که ماده غذایی یاد شده متهم اصلی علت افزایش
کلسترولسرمخوننیست،اضافهکرد:پیشنهادمیشودکودکانروزانهیکعدد
تخم مرغ و بزرگ ترها هم
دو تا سه عدد در هفته
مصرف داشته باشند .به
گفته وی ،زمانی که به
مراجعان گفته می شود
هفته ای دو یا سه نوبت
تخم مرغ مصرف شود؛
منظور نوع آبپز است؛ نه
نیمرو ،کوکو و ...

