روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

چهار شنبه
 11تیر 1399
 9ذی القعده 1441
شماره 3307

اذان ظهر 12:37
غروب آفتاب 19:45
اذان مغرب 20:06
اذان صبح فردا 03:50
طلوع آفتاب فردا 5:29

صاحب امتیاز:
موسســه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول:
محمد ســعید احدیا ن

تغذیه

اگر اشتها ندارید!
مــیــوه هــلــو مــحــرک
مــعــده و اشــتــهــاآور
است .مدیر مجتمع
تحقیقات گیاهان
دارویـــی بــا اش ــاره به
ای ــن کــه پــوســت ،گــل،
برگ ،میوه و هسته هلو در طب گیاهی کاربرد
دارد ،به «خراسان جنوبی» گفت :گل و شکوفه
های هلو ،ملین و مدر و بــرای بیماری استسقا
و رفع کمی ترشح ادرار مفید اســت .همچنین
استفاده از پوست ریشه هلو بــرای یرقان و نیز
پیشگیری از بیماری ها هنگام شیوع تجویز می
شــود« .پــویــان» هلو را آرام بخش دانست و به
خاصیت حشره کشی آن اشــاره و اضافه کرد:
سرشاخه های گل دار هلو و میوه نارس آن برای
رفع خارش بدن بسیار مفید است و بی نظمی
عادت ماهانه در زنان را درمان می کند .همچنین
جوشانده برگ آن برای بیماری های پوست و
مصرف آن برای بیماری های مجاری ادراری،
سنگ کلیه ،ورم مثانه و سیاه سرفه مفید است.
به گفته وی ،مغز هسته هلو تصفیه کننده خون
است و خاصیت مسهلی دارد .اسپاسم عضالت را
برطرف می کند ،خون ریزی بدن را بند می آورد و
سبب تسکین سرفه و کاهش فشار خون می شود.
همچنین میوه هلو محرک معده و اشتهاآور است.

جابه جایی مسافر
در ایستگاه چند نرخی
خسروی

به طور معمول ابتدای هر سال ،سازمان حمل و نقل بار
و مسافر نرخ های جدید جابه جایی مسافر را اعالم می
کند و موضوع توسط رانندگان حمل و نقل درون شهری
اعمالمیشوداماگاهیبرخیرانندگانبارعایتنکردن
نرخ مصوب و اختالف قابل توجه هزینه های دریافتی در
مسیرهای یکسان و سرویس دهی نامناسب و نامنظم
به ویژه در برخی ساعت های روز ،زبان شهروندان را به
گالیهبازمیکنند.

اختالف 2هزار تومانی
زیباکده

ماسک سفیده تخممرغ
روشن تر شدن ،آب رسانی و صاف و نرم کردن
پوست و بستن منافذ پوستی از خواص ماسک
سفیده تخم مرغ و آب لیمو است .ماسک سفیده
تخم مرغ و آب لیمو سلول های از بین رفته پوست
را الیه برداری می کند و مانع ایجاد چین و چروک
روی پوست می شود .برای تهیه این ماسک ،ابتدا
سفیده تخم مرغ را جدا و آب یک عدد لیموی
متوسط را به آن اضافه کنید .مخلوط را کامل هم
بزنید تا یکنواخت شود .ماسک را روی صورت
قرار دهید و بعد از  ۳۰دقیقه با آب ولرم بشویید.
از تماس ماسک با چشمانتان جلوگیری کنید.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

مجوز تولید
ماسک نداریم

اختیار صدور مجوز تولید ماسک در استان نداریم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
باتاکیدبراینکهاینحوزهدیگراختیارصدورمجوز
برای تولید ماسک در استان را ندارد ،از وجود نوع
کارخانه ای آن به اندازه کافی در داروخانه ها خبر
دادوبهخبرنگارماگفت:اینقلمکاالبهطورمعمول
از هزار و  500تا دو هزار تومان به فروش می رسد،
هرچند برخی شرکت ها آن را به سه هزار و 500
تا  600تومان هم عرضه می کنند .به گفته دکتر
«آهنی» گروه هایی که در گذشته اقدام به تولید
ماسکمیکردنددرصورتتولیداینمحصول،آن
راخارجازداروخانههاعرضهمیکنند.

بانوی جوانی با اشاره به اختالف  500تا هزار و 500
تومانی دریافتی برای یک مسیر مشخص ،خواستار
نظارت بیشتر بر این موضوع توسط مسئوالن می شود و
می گوید :برخی از رانندگان تاکسی شهری و آژانس ها
بدونتوجهبهنرخهایمصوب،ازمسافرانمبالغباالتری
دریافتمیکنند«.اسداللهی»بهاستفادهنکردنبرخی
رانندگان از تاکسی متر در ناوگان حمل و نقل درون
شهریاشارهواضافهمیکند:بارهابراییکمسیریکسان
در کمال تعجب دو نرخ متفاوت توسط یک یا دو آژانس
متفاوت دریافت شده است .در حالی که نرخ آژانس های
شهریبرابرقانونتعیینشدهاست.دیگرشهروندیهم
که از نبود تعرفه مشخص نرخ کرایه آژانس ها و تاکسی
های درون شهری رضایت ندارد ،می گوید :هر یک از
رانندگان تاکسی تلفنی برای مسیری مشخص ،نرخی
مختلف دریافت می کنند که این موضوع گاهی سبب
تنشومجادلهودرگیریلفظیبینشهروندورانندهمی
شود«.کدخدا»خواستارچارهاندیشیمسئوالنبرایرفع
اینمشکلمیشودومیافزاید:برخیخودروهایآژانس
ها فرسود ه است و از نظر بهداشتی هم وضعیت مناسب
و امکانات چندانی ندارد .از طرفی تفاوت خودروهای
یهایمسافربردرخیابانتابلوی
تاکسیتلفنیباشخص 
آن هاست که برخی رانندگان آژانسها از آن استفاده
نمیکنند که این موضوع ممکن است مشکالتی برای

نسخه متفاوت قیمت دارو
گروهجامعه-داستانتفاوتقيمتداروهایمشابهدر
داروخانه ها حکایتی است که با هر بار مراجعه و خرید
دارو ،ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول می
کند چرا که بايد برای يك داروي مشابه در داروخانه
هاي مختلف ،هزینه های متفاوتی بپردازند .آن طور
که بانوی جوانی از اختالف  600تومانی یک بسته
قرص استامینوفن ساده ،تعجب می کند و می گوید:
در مراجعه به یک داروخانه آن را هزار و  400و در
مرکز بعدی ،دو هزار تومان خریداری کردم و مسئول
پذیرش در پاسخ به گالیه ام از اختالف قیمت ،تفاوت
نرخ شرکت ها برای محصوالت را از دالیل آن اعالم
کرد«.علی آبادی» به خرید چهار هزار و  500تومانی
شربت دیفن هیدرامین در یک داروخانه اشاره و اضافه
میکند:ایندارودرداروخانهدیگریششهزارتومان
بهفروشمیرسید؛افزونبراین،درحالیکهنرخروی
محصول ،چهار هزار تومان درج شده بود؛ این کاال
با افزایش  500تومانی به چهار هزار و  500تومان
فروختهمیشد.ویخواستارنظارتورسیدگیبیشتر

شهروندان ایجاد کند.بانویی هم با اشاره به تفاوت قابل
توجه نرخ دریافتی در یک مسیر به ویژه در ساعت های
خاصی از روز توسط برخی تاکسی های اینترنتی می
گوید :هزینه مسیر سایت اداری تا میدان دوم مدرس
به طور معمول پنج هزار تومان است اما از ساعت  7تا 8
صبح این نرخ به شش هزار تومان و بیشتر هم افزایش
مییابد.بهاعتقاد«،محمودی»برخیرانندگانتاکسی،
براساسسالیقشخصیکرایهدریافتمیکنند،هرچند
رانندگانی هم هستند که جانب انصاف را رعایت و نرخ
مصوب را دریافت می کنند .شهروندی هم به اختالف
هزار تا دو هزار و  500تومانی برای مسیر مهرشهر تا
میدان دوم مدرس و ارائه خدمات یکسان توسط برخی
ها اشاره می کند و می گوید :با توجه به این که تاکسی
متر یکی از معیارهای قیمت گذاری حمل و نقل است و
نرخجابهجاییمسافررامشخصمیکند،امابسیاریاز
رانندگانبهاینموضوعتوجهیندارند.بهگفته«اکبری»،
با مطرح کردن تفاوت قیمت ها با رانندگان و گالیه از این
موضوع ،بسیاری از آن ها با لحن حق به جانبی ،افزایش
نرخ با توجه به افزایش هزینه ها به ویژه سوخت و به صرفه
نبودن درآمد از این راه را حق خود می دانند.شهروندی
همبااشارهبهتماسهایمداومدرساعتهایخاصیاز
روز،ازنبودسرویسگالیهمیکندومیافزاید:بارهابین
 8:30تا 9:30صبحباچندتاکسیتلفنیمحدودهمحل
سکونتتماسگرفته اما موفق به دریافت سرویس نشده
امدرحالیکهدرگذشتهبافاصلهکمیازثبتدرخواست
در هر ساعت از روز ،سرویس مد نظر آماده بود.شهروند
دیگری هم با گالیه از نبود سرویس کافی تاکسی تلفنی
ها به ویژه در روزهای تعطیل؛ خواستار نظارت بیشتر
مسئوالن ،بر فعالیت این قشر برای سرویس دهی منظم
بهشهروندانمیشود.

سهمیه ناکافی
اینگالیههادرحالیمطرحمیشودکهرانندگانبرخی
آژانس ها هم با تایید کمبود نیرو ،سهمیه اختصاصی
سوختبعدازافزایشنرخوسهمیهبندیبنزینراکافی

بر عرضه و خرید و فروش دارو می شود و می افزاید:
شاید در نگاه اول پرداخت  500یا هزار تومان برای
یکقلمکاال،مبلغزیادینباشدامادرحجمخریدهای
باال و با مراجعه های متعدد و زیاد به داروخانه ها این
هزینه ها زیاد می شود.شهروندی هم با اشاره به
اختالف هزار و  300تومانی شربت آلومینیوم ام.جی
در داروخانه های مختلف می گوید :در یک مرکز این
محصول هشت هزار تومان ،در داروخانه بعدی 9
هزار تومان و در مراجعه به مرکز دیگری  9هزار و 300
تومان عرضه می شد.وی در حالی که تاثیر دارویی
همه این اقالم و موارد کاربرد آن را یکسان می داند،
این اختالف قیمت را توجیه پذیر و منطقی نمی داند
و می افزاید :قیمت یک کرم ضد آفتاب از برند معروف
در داروخانه های مختلف هم تفاوت هزار تا دو هزار
تومانی دارد.وی خواستار نظارت بیشتر مسئوالن بر
این موضوع می شود و ادامه می دهد :بیشتر مسئوالن
پذیرش و فروش در داروخانه ها خرید قبلی و تحویل
از شرکت های مختلف را از دالیل این اختالف قیمت
مطرحمیکنند،درحالیکهمشترینمیتوانددراین
باره اطالعاتی کسب کند.

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)
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نمیدانندوآنراازدالیلبیرغبتیبرخیبرایفعالیت
در آژانس ها و به وجود آمدن مشکالتی در این باره می
دانند .راننده یکی از آژانس های درون شهری با اشاره
به کاهش رانندگان محل کار خود از  17به هشت نفر،
سهمیه اختصاصی سوخت را کافی و ثابت نمی داند و
می گوید :سهمیه یک ماه واریز می شود و ممکن است
ماه دیگر واریز نشود ،بنابراین نمی توان برنامه ریزی
خاصی برای آن انجام داد«.عباسی» از بی پاسخ ماندن
تماس های 15تا 20درصد مشتریان با توجه به کاهش
راننده ها خبر و ادامه می دهد :اوایل شیوع کرونا به
دلیل نبود تردد ،سهمیه سوخت واریز نشد ،در حالی که
سرویس دهی هرچند با تعداد کمتر انجام می شد.وی
روند صعودی تورم ،آزاد سازی نرخ بنزین و باال نرفتن
کرایه ها متناسب با افزایش قیمت ها را از دالیل رغبت
کمتر برخی راننده ها برای فعالیت در آژانس ها مطرح
و اضافه می کند 100 :هزار تومان سهمیه سوخت
واریزی هم به دلیل تردد زیاد ،کفاف هزینه یک باک
بنزین را نمی دهد.

کاهشراننده
رانندهدیگریهمباتاییدکمبودرانندهوکاهشتعدادآن
هاازحدود 17نفرثابتبههشتتا 10نفرمیگوید210:
هزار تومان سهمیه واریزی برای خودروهای تک گانه،
کافینیستچراکههزینه 70لیتردرماهوحدود 2لیتردر
روزمیشود؛درحالیکهبهدلیلتعددسرویسهاروزانه
 15لیتر بنزین مصرف می شود و برای سرویس دهی
بیشتر باید به ناچار از بنزین آزاد استفاده کرد که آن هم با
توجهبهاستهالکخودرومقرونبهصرفهنیست«.بخشی»
بهپرداختنامنظمسهمیهاختصاصیهماشارهواضافه
می کند :از ابتدای سال فقط دو مرحله سهمیه سوخت
واریز شده است که کفاف هزینه ها و مبالغ پرداختی از
بنزین آزاد ،استهالک خودرو و  ...را نمی دهد .به گفته
وی،هزینههایجابهجاییمسافربراساسنرخنامهنصب
شدهجلویشیشهخودرودریافتمیشود.

پاسخمسئول
رئیسسازمانمدیریتحملونقلبارومسافرشهرداری
بیرجندنیزبااشارهبهافزایشقیمتآژانسها،شبکهبی
سیم ،دربستی ها و  ...می گوید :ورودی این خودروها
از دو هزار و  500تومان در سال گذشته ،امسال به سه
هزار و  300تومان و به ازای هر کیلومتر نیز  400تومان
افزایش یافته است.دکتر «غالمپور» سفرهای درون
شهری را بیشتر در شعاع  4کیلومتری مطرح و اضافه
می کند :هزینه  70درصد سفرهای درون شهری نباید
از پنج هزار تومان بیشتر شود.وی با اشاره به صدور پروانه
برای هزار آژانس در شهر و تحویل برچسب و نرخ نامه ،از
شهروندان خواست هنگام سوار شدن در خودرو از نصب
این دو مورد اطمینان حاصل کنند و در صورت نبود آن یا
هر تخلف دیگری ،موضوع را به شماره 32338034
حوزهتاکسیرانیاعالمکنندتاباموارداحتمالیبرخورد
شود.ویواریزسهمیهسوختراکشوریوگاهیباتاخیر
اعالم و اضافه می کند :این موضوع به دلیل دوگانگی
آژانس ها از نظر فعالیت زیر نظر اصناف و شهرداری در
برخی شهرهاست که روند پاالیش اطالعات را طوالنی
تر می کند اما به طور معمول سهمیه اختصاصی از اول
تادهموحداکثرتا 15هرماهواریزمیشود.بهگفتهوی،
سهمیه فروردین و اردیبهشت امسال واریز شده است و
سهمیهخردادهمحداکثرتا 15تیرواریزخواهدشد.

افزایش تدریجی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اختالف قیمت درج شده روی دارو با فروش آن را
مربوط به تغییر مداوم قیمت مصرف کننده براساس
نرخ وزارت بهداشت می داند و می گوید :این موضوع
هرچند از گذشته مطرح بود اما این روزها شدت
بیشتری به خود گرفته چراکه قیمت مصرف کننده
مدام در حال تغییر است.دکتر «آهنی» مالک قیمت
دارو را براساس فاکتور خرید و قیمت درج شده در
سایت وزارت بهداشت مطرح و اضافه می کند :تفاوت
قیمت برای یک برند مشابه توجیه ندارد .هرچند
برای داروهای خارج از نسخه می توان حدود 15
درصد به نرخ دارو اضافه کرد که برخی این میزان
را اضافه می کنند و بعضی هم نمی کنند؛ بنابراین
اختالف بیش از هزار و  100تا  500تومانی در
یک محصول تخلف محسوب می شود .وی با اشاره
به افزایش تدریجی قیمت دارو؛ درصدی دراین
باره اعالم نمی کند و می افزاید :نرخ ها براساس
نظرکمیسیون قیمت گذاری وزارت بهداشت ارائه
می شود.

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست056   - 32443939:
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تحریریه  56- 32448050 :
نمابــر تحریریه  056 - 32448054 :

یک شهروند:
برخی رانندگان
تاکسی ها،
براساس سلیقه
شخصی کرایه
دریافت می کنند

یک راننده:
سهمیه سوخت،
یک ماه واریز
می شود و ممکن
است ماه دیگر
واریز نشود،
بنابراین نمی
توان برنامه ریزی
خاصی برای آن
انجام داد

رئیس سازمان
مدیریت حمل و
نقل بار و مسافر
شهرداری بیرجند:
هزینه  70درصد
سفرهای درون
شهری نباید از
 5هزار تومان
بیشتر شود

واحد آگهی و اشتراک056   - 32448052:
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صندوق پستی 7175 -514 :
نمابر آگهی و اشــتراک 056   - 32448053 :
چا پ:شهرچا پخراسان

نسخه

پیشگیری  80درصد بیماری قلبی با
تغذیه مناسب
حدود 80درصدبیماریهایقلبیوعروقیباتغذیهصحیحقابلپیشگیریاست.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تاکید بر این که تغذیه مناسب
نقش پیشگیرانه در بروز بیماری هایی مانند فشار یا چربی خون و  ...دارد ،به
«خراسانجنوبی»گفت 30:درصدسرطانهاو 90درصدابتالبهدیابت،باتغذیه
صحیحقابلپیشگیریاست.دکتر«حسینزاده»ازارتباطچاقیوالغریباتغذیه
نام برد و با اشاره به این که از چاقی به عنوان بیماری غیرواگیر مزمن یاد می شود،
افزود :فرد با دریافت اضافه کالری ،چاق و این موضوع به بروز برخی بیماری ها
مانند دیابت ،نازایی ،فشار خون ،بیماری های قلبی و عروقی و  ...منجر می شود.
وی مصرف قندهای ساده به ویژه نوشابه ،روغن های اشباع و غیر اشباع در مقادیر
زیاد ،مصرف کم فیبر شامل میوه و سبزیجات و  ...را از علل عمده چاقی در کشور
برشمرد و ادامه داد :برخی بیماری های روانی یا سایکولوژیک مانند «ام اس» با
کمبود ویتامین « »Dو افسردگی مرتبط است.

نوستالژی

سوزن های شکسته
زهرا خسـروی -از کاسـبان کهنه کار راسـته بازار قدیمی شـهر به حسـاب می
آید که سـال ها مو در کار لحاف دوزی سـپید کرده است .نشـانی او را می توان
بعـد از اولیـن پیـچ راسـته بـازار قدیمـی کـه بـه «چهکنـدی هـا» معـروف اسـت،
پیدا کرد .در گوشـه دنجـی از کوچه نـه چندان باریـک ،روی زیرانـداز کوچکی
سـخت مشـغول کار است.
هر از گاهی با دسـت عرق هـای ریز و درشـت را از روی پیشـانی پـاک می کند.
نگاهش خسـته بـه نظر مـی آیـد امـا ظرافـت خاصـی در کارش دارد .خطوط پر
چین و چـروک صورتـش زیر نـور آفتاب بیشـتر نمایـان اسـت و حکایت از پشـت
سرگذاشـتن چندیـن بهار و زمسـتان دارد.
مهارتـش در کار مثـال زدنی اسـت .با آن کـه ،این روزها مشـتری هـای کمتری
دارد امـا کارش را خـوب و دقیق انجـام می دهد.
همـه دارایـی اش از حرفـه و کار؛ ایـن روزهـا بـه یـک سـوزن و چنـد متـر پارچه و
یک دنیا تجربه ختم می شـود .پارچـه هایی که با سـوزن مهارت و سرانگشـتان
هنر دسـت پیرمـرد قدیمـی و کهنـه کار مـی رود تـا رختخـواب خانـه ای را نرم و
تازه کنـد اما انـگار دیگر کسـی مثـل قدیـم ترهـا لحاف و تشـکی نمـی دوزد.

