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نکته

مشاور

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گزارشی ازحال و روزشهروندانی که مجبورندازناوگان اتوبوسرانی استفاده کنند

اتوبوسرانی؛سرویسدهی یا حرکت روی اعصاب؟
• •سرویس دهی کمتر

کودک نق نقو

 3هزارخدمت عمرانی

کودکی دارم پنج ساله که هر وقت به
خواسته های او «نه» می گویم آن قدر
گریه می کند و نق می زند که کالفه
ام می کند .چگونه با او برخورد کنم؟
کارشناس دفتر مشاوره اداره کل
بهزیستی در پاسخ می گوید :اگر
کودک بداند که سرانجام به او پاسخ
مثبت خواهید داد ،برایش مهم نیست
که  10بار هم گفته باشید نه .او آن
قدر بدرفتاری می کند تا به خواسته
اش برسد .به گفته دکتر «ذال» ،می
توانید برای تغییر رفتار فرزندتان
مراحل زیر را دنبال کنید .می توان
در مقابل خواسته های کودک بگویید
«بگذار چند لحظه در این باره فکر
کنم» .بعد که تصمیم تان را گرفتید
به شیوه درست و با قاطعیت به کودک
اعالم کنید .اگر کودک پاسخ شما را
پذیرفتاوراتحسینکنیدوبهاوامتیاز
بدهید .اگر کودک جواب «نه» شما
را نمی پذیرد از روش نادیده گرفتن
سنجیده استفاده و سکوت کنید و
به واکنش های کودک اعتنا نکنید.
البته مراحل با خونسردی و بدون باال
بردن صدا انجام شود.

زهرا خسروی -دو هزار و  944مورد
فعالیت عمرانی و ساختمانی برای
مددجویان استان از ابتدای امسال
انجا م شده است .مدیر کل کمیته
امداد امام خمینی (ره) مجموع
اعتبار این فعالیت ها را  57میلیارد
و  914میلیون ریال اعالم کرد و
به «خراسان جنوبی» گفت :از این
میزان 11میلیارد و 10میلیون ریال
صرف خرید و احداث مسکن شهری
برای  52نفر از مددجویان این نهاد
حمایتی شده است.
«سلم آبادی» با اشاره به طرح به
سازی و مقاوم سازی مسکن
روستایی برای  137مددجو با
اعتبار  22میلیارد و  51میلیون
ریال ادامه داد 24 :میلیارد و 853
میلیون ریال صرف تعمیر ،تکمیل و
بازسازی مسکن مددجویان شامل
تعمیرات جزئی ،کلی ،احداث حمام
و سرویس های بهداشتی و تکمیل
واحدهای ناتمام شهری و روستایی
با دو هزار و  755مورد شده است.

به مددجویان امداد

آرشیو

گروه جامعه
ساعت به وقت یک روز سرد زمستانی در
«چهکند» بیرجند ،هفت صبح را نشان
میدهد،پسرجواننگاهشراازعقربههای
ساعت برنمی دارد 16 ،دقیقه را به انتظار
سپری می کند تا این که از انتهای بولوار
یک مینی بوس نمایان می شود ،سر از پا
نمی شناسد و چند قدم جلوتر می گذارد تا
جایی برای خود دست و پا کند .او می گوید:
دانشجوست و گاهی به اجبار باید از ناوگان
حمل و نقل عمومی استفاده و برای دیر

خبر
دبیرکمیسیونماده 100شهرداریبیرجندخبرداد:

 279میلیارد ریال تخلف ساختمانی
میزان تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون ماده  100شهرداری بیرجند از سال گذشته تا ابتدای دی ماه امسال
به  279میلیارد ریال رسید .دبیر کمیسیون ماده  100شهرداری بیرجند مجموع آرای صادره در کمیسیون ماده
 100از سال گذشته تا پایان آذر ماه امسال را هزار و 828پرونده اعالم کرد و به «خراسان جنوبی» گفت :امسال از این
تعداد ،متخلفان  810پرونده  157میلیارد ریال جریمه شدند که  98میلیارد ریال از این جرایم پرداخت شده است.
«اصغری» رقمی از تخلفات دستگاه های دولتی اعالم نکرد و بیشترین تخلفات با فراوانی 80تا 90درصد را مربوط به
سطح اشغال طبقات دانست و افزود :گاهی رای به تخریب تخلفات صادر اما به طور عمده متخلفان جریمه می شوند.
وی آمار پرونده های سال گذشته را هزار و  18مورد با مبلغ  122میلیارد ریال بنا بر رای بدوی اعالم و اضافه کرد:
از این میزان  110میلیارد ریال در قالب چک و نقدی پرداخت شده است هر چند امکان وصول چک ها تا دو سال
دیگر نیز وجود دارد چرا که 30تا 40درصد جریمه ها به طور نقدی و 70درصد دیگر در قالب چک دریافت می شود.

نرسیدن به دانشگاه سرمای هوا را تحمل
کند و از ساعت های ابتدایی منتظر بماند تا
ساعت 7:30یا 7:45سرویس از راه برسد.
وی ادامه می دهد :یا محاسبات من در
رسیدن به کالس درس و دانشگاه نادرست
است یا مینی بوس در رسیدن به ایستگاه
تاخیر دارد چرا که گاهی باید نیم ساعت یا
بیشتر در ایستگاه منتظر بمانم .وی با اشاره
به کمبود امکانات در این نقطه خواستار
سرویس دهی بهتر می شود تا دانش آموزان
و دانشجویان برای به موقع رسیدن به محل
تحصیل دچار مشکل نشوند.

شهروند دیگری هم با اشاره به سرویس
دهی کمتر در «چهکند» این موضوع
را منحصر به این شهرک اقماری نمی
داند و می افزاید :بیشتر افراد حاشیه
نشین بیرجند مانند امیرآباد ،حاجی
آباد ،مهرشهر ،معصومیه و  ...با مشکل
کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی مواجه
هستند.
«محمدی» ادامه می دهد :گاهی
رانندگان برای انجام امور شخصی در
نقطه ای خارج از ایستگاه توقف و برخی
نیز موقع رانندگی با تلفن همراه صحبت
می کنند در حالی که این کار خالف
قانون است.یکی دیگر از شهروندان
عالوه بر کمبود ناوگان و خدمت رسانی
کم در شهرک های حاشیه شهر ،از
رانندگانی گالیه دارد که هر چه می
توانند پا بر پدال گاز میگذارند و بدون
توجه به مسافران و احتمال صدمه دیدن
آن ها ،مراعات حال افراد سالخورده یا
کودکان را نمی کنند.
«عزیزی» شهروند دیگری است که بی
توجهی برخی رانندگان حمل و نقل
عمومی و سرعت در خیابان ها را مربوط
به شهرک های حاشیه شهر نمی داند و
می گوید :گاهی در خیابان های شهر به
ویژه ساعت پایانی روز برخی رانندگان به
دلیل خستگی و عجله برای رسیدن به

آشپزی
کیک خشک

••مواد الزم:روغن باز قنادی :یک پیمانه -شکر :یک پیمانه سرخالی -تخم مرغ:
چهار عدد -آرد گندم قنادی :سه پیمانه -بیکینگ پودر :یک قاشق مرباخوری-
پودر هل یا وانیل :نوک قاشق مرباخوری -زعفران دم کرده :یک قاشق سوپ
خوری -گالب :یک قاشق سوپ خوری.
••طرز تهیه:مولف کتاب آشپزی و شیرینی پزی قدسی می گوید :ابتدا یک
زرده تخم مرغ همراه گالب و زعفران مخلوط کنید و برای تزیین روی کیک کنار
بگذارید .سپس بقیه تخم مرغ ها را هم بزنید و شکر ،روغن ،بیکینگ پودر و آرد
را به ترتیب اضافه کنید و به صورت خمیر شل درآورید .ته سینی را با برس چرب و
مواد را درون سینی به طور نازک پهن و رول آن را با زرده تخم مرغ و زعفران تزیین کنید.
«جباری» می افزاید :بعد از زرین کردن روی آن مغز پسته می ریزیم و سینی را در فر گرم طبقه وسط با
 175درجه سانتی گراد به مدت  10تا  15دقیقه قرار می دهیم و بعد از پخت بالفاصله به شکل مربع
یا مستطیل برش می زنیم و در ظرف دردار نگهداری می کنیم.

مقصد اقدام به سرعت می کنند که این
موضوع نه تنها زبان گالیه افراد مسن
بلکهجوانترهارانیزبازمیکند.شهروند
دیگری از توقف نکردن برخی رانندگان
در ایستگاه های شهر گالیه می کند و
می گوید :گاهی رانندگان برای توقف
در ایستگاه زحمت ترمز زدن را هم به
خود نمی دهند و فقط به این سوال که آیا
فردی در ایستگاه پیاده میشود ،اکتفا
می کنند و در صورت نبود مسافر به مسیر
ادامه می دهند.
«ملکی» با انتقاد از بی توجهی برخی
رانندگان به پیاده یا سوار شدن کامل
مسافر ادامه می دهد :دیر رسیدن ها و
بی دقتی رانندگان یک طرف اما نمی
توان از فرسوده بودن برخی ناوگان
حمل و نقل شهری چشم پوشی کرد
و گاهی نشستن در این اتوبوس ها و
شنیدن سر و صدای آن بسیار آزار دهنده
است.

• •موظف به توقف در ایستگاه

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری بیرجند با اشاره
به این که خستگی یا نبود مسافر در
ایستگاه سبب رعایت نکردن قوانین
توسط رانندگان نمی شود ،می گوید:
رانندگان عالوه بر اطمینان از سوار یا
پیاده شدن مسافر ،در صورت وجود

یا نبود مسافر موظف به توقف در هر
ایستگاه هستند .مهندس «غالم پور» با
اشاره به سرعت قانونی تعریف شده برای
رانندگان ،بیشترین گزارش ها و برخورد
با رانندگان در ماه های اخیر را درباره
کند حرکت کردن آن ها اعالم و اضافه
می کند :چنان چه راننده ای از حد مجاز
تعیین شده بیشتر یا کمتر حرکت کند،
متخلف است.
وی اختصاص ناوگان حمل و نقل
عمومی در هر منطقه را بر اساس تقاضای
مسافر اعالم و اضافه می کند :در شهرک
اقماری چهکند دو مینی بوس فعال است
و هر نیم ساعت به مسافران خدمات
ارائه می دهد اما افزایش یک دستگاه
برای ساعت های رفت و آمد به مدارس
در دستور کار قرار دارد.به گفته وی ،در
صورت احساس نیاز به ناوگان بیشتر در
ساعت و منطقه ای خاص شهروندان،
با بازرسی یا تلفن های سازمان تماس
بگیرند تا موضوع بررسی و سرویس
دهی بیشتر انجام شود .وی با اشاره
به خلف وعده در تحویل  18دستگاه
اتوبوس برای جایگزینی ناوگان فرسوده
میگوید :از این تعداد فقط هفت
دستگاه تحویل و به ناوگان حمل و نقل
شهری تزریق شده است و با تحویل 11
دستگاه دیگر به زودی آن ها جایگزین
ناوگان فرسوده می شوند.

عطاری
تقویت قلب با زالزالک
عصاره میوه زالزالک مقوی قلب است و پوست درخت خاصیت تب
بریدارد.مدیرمجتمعتحقیقاتگیاهانداروییجهاددانشگاهی
استان با اشاره به این که «زالزالک» گیاهی درختی و متعلق به
خانواده گل سرخ است که در گویش محلی به آن گویچ گفته می
شود« ،به خراسان جنوبی» گفت :این گیاه برای رفع عوارض
ناشی از کمبود ویتامین  Cموثر و میوه آن ملین و مقوی معده
است و برای درمان ناراحتی های گوارشی و اسهال از آن استفاده
می شود .به گفته «پویان» ،عصاره میوه این گیاه مقوی قلب است و
پوست درخت خاصیت تب بری دارد و گل های آن برای ضعف قلب،
آنژین و ورم آئورت موثر است و اختالالت عصبی مانند نگرانی ،بی خوابی
و سرگیجه را برطرف می کند.

خستگی یا
نبود مسافر در
ایستگاه سبب
رعایت نکردن
قوانین توسط
رانندگان نمی
شود و آن
ها عالوه بر
اطمینان از
سوار یا پیاده
شدن مسافر،
در صورت
وجود یا نبود
مسافر موظف
به توقف در هر
ایستگاه هستند

