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عطاری

ایمنی

توصیه ها درخانه تکانی

اینجا بیرجند است
زهرا خسروی -تصور کن ساعت ها پا بر پدال گاز
گذاشته و مسافت زیادی پیموده باشی و هر آن چه
دیده ای رنگ خاک به خود گرفته باشد ،به طور حتم
دیدن فضاهای سرسبز و مملو از گل های رنگارنگ در
ورودی شهر می تواند عالوه بر رفع خستگی ،ویترینی
از فضای درونی شهر در قاب نگاه هر مسافری به
یادگار بگذارد چرا که از ورودی های هر شهر به
عنوان دروازه ها و ویترین هایی یاد می شود که نوع
معماری ،سیمای شهری و سلیقه هنری مردمان آن
دیار را به تصویر می کشد.موضوعی که بنا بر اهمیت
آن سال هاست در جلسه های مختلف زبان گالیه
برخی مسئوالن را به دلیل زیبنده و در شان مرکز
استان نبودن آن باز کرده است و بر سامان دهی هر
چه سریع تر آن تاکید می شود اما با این وجود هنوز
شاهد اتفاق خاصی در این نقطه های استراتژیکی
شهر به عنوان پیشانی آن نیستیم ،هر چند نباید
تالش برخی سکانداران شهری و متولیان امر را در
اینزمینهنادیدهگرفت،اماتارسیدنبهنقطهمطلوب
فاصله زیادی وجود دارد.

خیابان نیز حس آشفتگی فضا در ذهن مخاطب القا
می شود که نه تنها برای مسافران بلکه چهره ورودی
شهر را در ذهن شهروندان نیز مخدوش می کند .در
سراشیبی پل زیرگذر اگر دو طرف آن را از زیر ذره بین
عناصر زیباشناسانه بگذرانی به طور حتم مواردی
در قاب نگاه هر بیننده ای قرار می گیرد که چهره ای
ناشناخته از فضای درونی شهر به مخاطبان القا می
کند .موضوعی که می توان حداقل با طراحی مناسب
و استفاده از سنگ های تزیینی ،کاشت گل و گیاه و
 ...چهره مطلوب تری از شهر در قاب نگاه مسافران
به یادگار گذاشت ،هر چند یک طرف پل با سنگ
فرش های سفید و رنگی تزیین شده است اما نمای
چندانی ندارد و نیازمند به کارگیری سلیقه و طراحی
بیشتری در این زمینه است .کمی جلوتر در گذر از
اولین میدان ورودی ،جانمایی چند المان به جامانده
از سال های گذشته هر چند حاصل تالش برخی
مهندسان شهری ،طراحی ورودی های متناسب با
فرهنگ و آداب و رسوم شهر را به تصویر می کشد اما
جای خالی گل های ریز و درشت مخمل گون هزار
رنگ در برخی نقاط به چشم می آید.

با گذری از ورودی شمالی شهر یا همان خروجی
بیرجند به سمت مشهد مقدس که می توان گفت
مهم ترین ورودی شهر به شمار می آید ،محوطه
خاکی وسیعی در یک طرف مسیر در قاب چشم
خودنمایی می کند که می توان با کشیدن حصار در
دو طرف جاده به شیوه مطلوب تری آن را طراحی
کرد .با استقرار خودروهای سنگین در یک طرف

• •میدان بزرگ ،بی آب و علف

• •محوطه های خاکی

بهتر است افراد قبل از آغاز خانه تکانی به مدت 10
دقیقه با حركات ورزشی ،نرمشی و كششی اندام
های فوقانی و تحتانی بدن خود را برا یكار آماده
كنند.معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیبیرجند
گفت :استفاده از لباسهای راحت نخی برای تبادل
حرارت و استفاده از سیستم تهویهای مناسب ،می
تواند از بروز استرس گرمایی ناشی از حرارت کم کند.
دکتر «مهدی زاده» با اشاره به این که افراد ب ااستفاده
از مایعات زیاد ،آب و امالح از دست رفته بدن خود بر
اثر تعریق را جبران کنند ،افزود :استفاده از ماسك و
پیشبند در صورت تماس با مایعات و مواد شیمیایی
و سربند برای پیشگیری از آلودگی مو بسیار مفید
است .وی با اشاره به این که شستو شوی لوازم برقی
مانند لوستر ،چرا غروشنایی كلید پریز و  ...سبب
موارد زیاد برق گرفتگی در روزهای پایانی سال است،
تاکید کرد :افراد ابتدا برق وسیله برقی را قطع و بعد
آن را تمیز و پس از اطمینان از خشک شدن و ایمن
بودن از آن استفاده کنند.

اخبار

پیشانیهای شهر ناهمخوان بامرکزاستان

رفع عطش با سلمکی
سلمکی خراسانی برای رفع ورم حلق و تب مفید
و نرم کننده سینه است .مدیر مجتمع تحقیقات
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان با اشاره
به این که «سلمکی» گیاهی یک ساله و متعلق
به خانواده اسفناج است که رنگ آن سبز مایل
به خاکستری یا خاکستری مایل به زرد است ،به
«خراسان جنوبی» گفت :برگ سلمکی به صورت
پخته برای افراد صفراوی مفید است و مصرف آن
با آبغوره عطش را برطرف می کند« .پویان» با بیان
این که این گیاه برای رفع ورم حلق و تب مفید و نرم
کننده سینه است ،افزود :همچنین استفاده از آن
برای ورم طحال نیز آثار سودبخشی دارد و دانه آن
مسهل و قی آور است .به گفته وی ،سلمکی در بیشتر
مراتع استان به ویژه مناطق حفاظت شده آرک و
گرنگ ،شاسکوه ،دشت اسفدن ،مظفری فردوس
و خداآفرید مشاهده می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

با گذر از ورودی غربی شهر نیز حس بهتری به
مسافران القا نمی شود ،چرا که با قرارگیری در
میدان بزرگ و خاکی آیت ا ...عبادی و نگاهی به
اطراف آن ،باز هم جای بسیاری از طراحی های
زیبای شهری آن هم در شان دروازه های ورودی
دیاری که نام آن با فرهنگ عجین شده ،خالی است.

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری بیرجند :باید
شهروندان منتظر فرا رسیدن سال
نو برای دیده شدن اقدامات متولیان
امر زیباسازی شهر در نقاط مختلف
به ویژه ورودی ها با نصب گل و گیاه
باشند
هر چند نباید اقدامات خوبی را که طی یک سال اخیر
در این محدوده رقم خورده است ،نادیده گرفت چرا
که سر و سامان دادن به جدول های برخی بولوارها
و میادین ،کاشت درختچه و  ...از یک دست شدن
فضا تا حدود زیادی کاسته است اما باز هم نیازمند
اقدامات و برنامه ریزی بیشتری مانند کاشت گل
و گیاه ،جانمایی المان های مناسب و  ...در این
پیشانی های پر چین و چروک شهر است تا نه تنها
برای مسافران سفری به یاد ماندنی و خاطره ای دل
انگیز از دیار یاقوت و طالی سرخ رقم بزند بلکه حس
سرزندگی و نشاط را به شهروندان به عنوان میزبانان
همیشگیسرزمینآفتابوکویرالقاکند.دراینمیان
نبایدازقابلیتهایموجوددرمسیرورودیهایشهر
هم غافل شد ،چرا که با قرارگیری پارک جنگلی در
مسیر ورودی غربی بیرجند ،با سر و سامان دادن به آن
و برپایی بازارچه های موقت و دایمی صنایع دستی،
فراهم آوردن امکانات خدماتی و رفاهی و  ...می توان
عالوهبراستراحتگاههمیشگیبرایمسافرانخسته

چهارشنبه بازارجدید
با 262غرفه
خسروی -چهارشنبه بازار جدید بیرجند روز گذشته با
حضور استاندار ،شهردار و جمعی از مسئوالن شهری؛
در  262غرفه افتتاح شد .شهردار در این مراسم با
اشاره به اعتبار سه میلیارد و  100میلیون تومانی از
محل منابع داخلی شهرداری برای این مکان گفت :در
این بازار راسته ها تقسیم بندی شده و یک راسته مربوط
به حبوبات و خشکبار ،یک راسته متعلق به پوشاک ،سه
راسته مربوط به میوه و تره بار و یک راسته نیز متعلق به
فروشصنایعدستیومحصوالتمحلیاست«.جاوید»
کنترل بیشتر از نظر کیفیت محصوالت و قیمت آن را از
مزایای ایجاد چهارشنبه بازار برشمرد« .معتمدیان»
استاندار هم ایجاد چهارشنبه بازار در این نقطه از شهر
را سبب دسترسی بیشتر مردم به ویژه منطقه شمالی
بیرجند از امکانات این مکان دانست و گفت :افتتاح
این مکان به طور قطع نقش موثری در کنترل قیمت ها
و کاالهای عرضه شده در آن خواهد داشت.

از راه عالوه بر جذب گردشگر ،زمینه استفاده بیشتر
شهروندان را از این فضاهای زیبا و وسیع فراهم آورد.

• •برنامه های پیش رو

اما در این بین پاسخ های رئیس سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند هم شنیدنی
است چرا که به گفته «ابراهیم زاده» امسال مسئوالن
شهرداری وعده داده اندتا نوروزی متفاوت را نه
تنها برای شهروندان بلکه برای مسافران این خطه
کویری رقم بزنند .آن طور که او می گوید :امسال
ورودی شمال شهر یا همان خروجی به سمت مشهد
مقدس و بولوار امام رضا (ع) حد فاصل میدان آزادی
تا تقاطع صیاد شیرازی که عملیات عمرانی شامل
تعویض جدول ها و خاک آن و اجرای لوله گذاری به
منظور سیستم آبیاری نوین به پایان رسیده است،
طی ایام باقی مانده از سال زیباسازی ،گلکاری و
نورپردازی خواهد شد و شهروندان نوروز متفاوتی
تجربه خواهند کرد.به گفته وی ،بولوار آیت ا...
«عبادی» نیز عالوه بر نورپردازی و گلکاری که در
دستور کار امسال قرار دارد ،مقرر شد برای سال
آینده به عنوان یکی از میدان های ورودی شهر
با نصب المان ،زیباسازی و محوطه سازی شود.
وی با اشاره به این که برآورد هزینه مورد نیاز برای
سامان دهی ورودی های شهر با توجه به نیاز به کار
عمرانی به زمان بیشتری نیاز دارد ،می افزاید :باید
شهروندان منتظر فرا رسیدن سال نو برای دیده
شدن اقدامات متولیان امر زیباسازی شهر در نقاط
مختلف به ویژه ورودی ها با نصب گل و گیاه باشند.

افزایش  35درصدی کرایه اتوبوس
شهری

کرایه ناوگان اتوبوسرانی بیرجند سال آینده 35درصد
افزایش می یابد .رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری بیرجند با اشاره به بررسی تعرفه ها و افزایش
استفاده از خدمات شهرداری که هر سال آذر و دی ماه
در شورا مطرح و بهمن نهایی می شود ،از افزایش 35
درصدی تعرفه کرایه استفاده از ناوگان اتوبوسرانی
بیرجند در سال آینده خبر داد و به خبرنگار ما گفت :در
محدوده شهری حدود  50درصد و در حومه ها حدود
 12درصد افزایش قیمت خواهیم داشت .به گفته
«غالم پور» ،براین اساس از ابتدای سال آینده هزینه
استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در محدوده شهری
 600و در حومه  700تومان و هزینه پرداخت های
نقدی نیز هزار تومان خواهد بود.

 3المان جدید برای بیرجند
سه المان جدید در نقاط مختلف بیرجند برای نوروز98
رونمایی می شود« .ابرهیم زاده» رئیس سازمان سیما،
منظروفضایسبزشهریشهرداریبیرجندازنصبسه
المان شاخص که توسط این سازمان طراحی و ساخته
شده است خبر داد و به «خراسان جنوبی» گفت :این
المان ها در روزهای آینده در میدان اول مدرس ،میدان
پروفسور حسابی مهرشهر و ابتدای بولوار صیاد شیرازی
بهره برداری خواهد شد.

