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مشاور

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نکته

مشکالت ادامه دار روی اعصاب ساکنان بافت «فرزان»

سرنگ هایآلوده درترک دیوارهای محله!
گروه جامعه

انحصار ورثه
دو خواهر و یک برادر دارم،
مادرم در قید حیات است اما
حدود پنج ماه از فوت پدرم می
گذرد .یک مغازه و دو منزل از او
باقی مانده است ،می خواهم برای
دریافت سهم ارث اقدام کنم اما
برادرم از در اختیار قرار دادن
مدارکش خودداری می کند تا
انحصار وراثت انجام شود .آیا به
تنهایی می توانم در این زمینه
اقدام کنم؟ باید از چه راه هایی
پیگیر باشم تا به نتیجه برسم؟
محمدی-مدیر دفتر خدمات
الکترونیک قضایی شماره یک
بیرجند :ورثه با در اختیار داشتن
گواهی فوت می توانند به دفاتر
خدمات قضایی مراجعه کنند تا به
وسیله آن ها استعالم مدارک دیگر
وراث از ثبت احوال و بقیه مراحل
قانونی انجام شود.خوانندگان
محترم روزنامه خراسان جنوبی
میتوانند سوال های حقوقی خود
را در تماس با تحریریه روزنامه مطرح
کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان
جویا شویم.

مشکالتشان یکی دو تا نیست ،برخی
ناشی از فرهنگ مردم و قسمتی هم به
کم کاری بعضی مسئوالن بر می گردد.
این جا قسمتی از کوچه پس کوچه های
خیابان جمهوری اسالمی در مرکز
استان و محدوده محله فرزان است که
به گفته برخی ساکنان ،ناامنی به دلیل
تردد معتادان ،کمبود خدمات بهداشتی،
پرسه سگ های ولگرد و  ...هر روز روی
اعصابشان یکه تازی می کند .این جا
معدود ساختمان های تازه ساز به شیوه
مهندسی و غیر مهندسی در کنار خانه های
فرسوده و قدیمی قد علم کرده و یک سر و
گردن باالتر رفته است .بانوی کهن سالی
جلوی یکی از خانه های قدیمی جارو به
دست ایستاده است ،همسایه ها او را «خاله
بیگم» صدا می کنند 50.سال از اقامتش
در این محل می گذرد ،از بی مهری برخی
مسئوالن و بی توجهی بعضی اهالی گالیه
دارد و می گوید :مشکالت محله یکی دو تا
نیست .به کوچه باریکی که دو طرفش را
خانه های کاهگلی و قدیمی احاطه کرده
است اشاره و اضافه می کند :برخی خانه ها
محلتجمعموشوگربهاستواینمعبرکم
عرض هم مکانی برای انباشته شدن زباله
ها و ترک های بین دیوارها نیز محلی برای
قرارگیری سرنگ های آلوده شده است.
به گفته وی ،با نگاهی به وضعیت کوچه و

ها عبور کند تا آب های آلوده به
اطراف پراکنده شود .به گفته وی،
از این مشکالت که بگذریم قرار
گرفتن تیرهای چوبی و فرسوده در
همجواری خانه های قدیمی و میان
معابر کم عرض ،خطرآفرین است.

• •جاری کردن روان آب
تخلف

میدان وسط این خانه ها همه چیز گویاست
و نیازی به بیان مشکالت نیست .کافی
است فرد کهن سال یا خردسالی بدون
دقت در این کوچه ها قدم بگذارد و پایش
به یکی از پستی و بلندی ها و برجستگی
های زمین برخورد کند و نقش زمین شود.

• •تبدیل مرکز بهداشت به پایگاه
بهداشتی

یکی دیگر از ساکنان این محل با داشتن
سه فرزند قد و نیم قد در حالی که آن ها
را برای بردن به مدرسه آماده کرده است،

از پرسه سگ های ولگرد در کوچه
های این محدوده و مشکالتی که
برای آن ها به وجود آمده است
گالیه و اضافه می کند :دارایی ما
از امکانات بهداشتی این محله،
وجود یک مرکز بهداشت بود که
آن هم به لطف برخی مسئوالن و
به بهانه فرسوده بودن ساختمان
به پایگاه بهداشتی تبدیل شده
است« .سبزه کار» با تاکید بر این که
وجود مرکز بهداشت ،نیاز بسیاری
از شهروندان خیابان انقالب و

نسخه

نفخ نوزاد
برای رفع نفخ و دل درد باید آروغ نوزاد با حوصله گرفته شود.پزشک دستیار
ارشد تخصص طب سنتی ایران با تاکید بر این که مادر باید از خوردن غذاهای
نفاخ پرهیز کند ،گفت :برای رفع نفخ و دل درد باید آروغ نوزاد را با حوصله
گرفت ،اگر نشد کمی کودک را به پهلو بخوابانید و دوباره امتحان کنید .دکتر
«نواب زاده» قنداق کردن را در درمان دل درد موثر دانست و افزود :در این
روش شکم بچه را خوب بپوشانید و گرم نگه دارید تا حرارت غریزی بدن حفظ
شود و نفخ را هضم کند .همچنین می توان پودر رازیانه سایید شده را الک کرد و
روی شکم نوزاد گذاشت .به گفته وی ،چنان چه روش های باال نتیجه نداد ،جوشانده
یک قاشق غذاخوری چوب شاه تره با کمی نبات در سه نوبت و با فاصله حداقل سه روز
ممکن است کارساز شود؛ هر چند این روش ممکن است به اسهال منجر شود.

جمهوری اسالمی را رفع می کرد
و خدماتی مانند دندان پزشکی،
پزشک عمومی ،مامایی و تزریقات،
واکسیناسیون و ...ارائه می شد،
می افزاید :اکنون این خدمات به
کمتر از نصف رسیده و مشکالت
زیادی برای شهروندان به وجود
آورده است .دیگر ساکن این محله
با اشاره به روان آب های آلوده ای
که گاهی در برخی کوچه ها جریان
دارد ،می گوید :کافی است یک
وسیله نقلیه از داخل این جوی

«شاکری» معاون خدمات شهری
شهرداری بیرجند با اشاره به این که
این نهاد ،موضوع بهداشت عمومی را
به اداره بهداشت و درمان شهرستان
واگذار کرده است ،می گوید :چنان
چه درباره جاری کردن روان آب به
معابر؛ تخلفی انجام شود ،شهرداری
ابتدا اخطار می دهد و در صورت
تکرار موضوع ،به مراجع قضایی
ارجاع و در نهایت اقدام به مسدود
شدن شبکه آب فرد خاطی می شود.

• •پیگیری تعویض تیر برق

«عدل» معاون عمرانی شهرداری
بيرجند نیز با اشاره به این که اولویت
با آسفالت معابر خاکی است و سپس
روکش معابر فرعی در دستور کار
قرار دارد ،درباره تیرهای چوبی
برق می گوید :در پیگیری از
شرکت توزیع برق به منظور توسعه

دست پخت

خوراک برش
مواد الزم :یک قلم کوچک گاو با گوشت و چربی  250گرم /کلم :یک
کیلوگرم /هویج متوسط :دو تا سه عدد /چغندر :یک یا دو عدد کوچک
به دلخواه /سیب زمینی متوسط :دو عدد /پیاز متوسط :سه عدد /لوبیا
سبز 100 :گرم /فلفل سبز ریز :دو تا سه عدد /آرد :به مقدار کم /رب
گوجه فرنگی :سه تا چهار قاشق سوپ خوری
طرز تهیه :مولف کتاب آشپزی و شیرینی پزی قدسی می گوید :ابتدا
استخوان گاو را با مقداری نمک و آب در قابلمه بریزید تا دو یا سه ساعت بجوشد ،سپس پیازهای خرد
شده را به آن اضافه کنید تا با حرارت مالیم بپزد .کلم ،هویج ،چغندر و لوبیای خرد شده را هم روی گوشت
بریزید ،کمی که پخت ،سیب زمینی ،نمک و ادویه را به آن اضافه کنید .به گفته «جباری» ،در پایان برای
غلظت خوراک ،مقداری آرد با کمی روغن تفت دهید و اواخر پخت به مواد اضافه کنید.

رئیس دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند :فعالیت
دوباره مرکز بهداشت با
استاندار مطرح و روند
بررسی ها طی هفته
های آینده مشخص
خواهد شد
شهری خواسته شد بودجه ای
برای تعویض و جا به جایی تیرهای
چوبی اختصاص داده شود.رئیس
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
هم درباره خواسته اهالی مبنی بر
فعالیت دوباره مرکز بهداشت در این
محله می گوید :موضوع با استاندار
مطرح و روند بررسی ها طی هفته
های آینده مشخص خواهد شد.
دکتر «دهقانی فیروزآبادی» با
اشاره به این که نمی توان قبل از
اعالم بررسی ها در این زمینه که آیا
مرکز بهداشت دوباره مانند گذشته
فعال خواهد شد اظهار نظری کرد،
می افزاید :نتیجه پس از بررسی ها
اعالم خواهد شد.

20طرح پیشگیری

ازآسیب های اجتماعی
امسال بیش از 20طرح به منظور
پیشگیری از آسیب های اجتماعی
اجرا شد.معاون پرورشی اداره
کل آموزش و پرورش با اشاره به
برگزاری کارگاه های آموزشی به
منظور توانمندسازی و تاب آوری
دانش آموزان ،والدین و فرهنگیان
استان به «خراسان جنوبی» گفت:
در این کارگاه ها از مدرسان متبحر و
مشاوران رده کشوری استفاده شده
است«.تهامی» برگزاری کارگاه های
آموزشی برای  100نیروی پرورشی
به منظور توانمندسازی آن ها برای
شهرستان ها را از دیگر اقدامات انجام
شده در این طرح ها اعالم و اضافه
کرد :در این کارگاه ها نحوه برخورد
با دانش آموزان آسیب دیده و راه های
پیشگیری از آسیب ها آموزش داده
شده است .وی از برگزاری جشنواره
نوجوان سالم خبر و ادامه داد :طرح
خانه و مدرسه در  16مدرسه بیرجند
برگزار و پیشگیری های اولیه از
اعتیاد آموزش داده شد.

عطاری

دارواش ،مقوی کلیه
«دارواش» مقوی کلیه ها ،استحکام دهنده استخوان و افزاینده شیر
است و فشار خون را پایین می آورد .مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان
دارویی جهاد دانشگاهی استان با اشاره به این که «دارواش» روی
درختان زردآلو ،آلو ،بادام و گالبی مشاهده می شود ،به «خراسان
جنوبی» گفت :مصرف این گیاه مقوی کلیه ها ،استحکام دهنده
استخوانو افزایندهشیر،ضداسپاسموآرامبخشاستوفشارخون
را پایین می آورد« .پویان» به رشد این گیاه در مناطق درخش ،نوغند ،گلون آباد ،فنود ،هریوند و  ...اشاره
کرد و ادامه داد :همچنین این گیاه برای رشد مو ،رفع التهاب کبد ،افزاش نیروی جنسی و تقویت قلب
کاربرد دارد و ضماد آن برای سرباز کردن دمل مفید است .به گفته وی ،ماده ای به نام وسکوتوکسین که
سمی است و ماده ای چسبنده به نام ویسین در ترکیبات این گیاه وجود دارد.

