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 6اجتماعی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

یک بام و دو هوا در برخورد با سد معبر

پیاده رو فروشی؟!
گروه جامعه
مغازه نه چندان بزرگش کفاف جانمایی همه اجناس
را نمی دهد .حجم انبوهی از وسایل را جلوی مغازه و
در قسمتی از راهروی عبور مردم ،کنار هم ردیف و در
برخی نقاطُ ،خلق بازار را با راهروی کم عرض آن تنگ
کرده است .ابتدا و انتهای بازار هم ندارد ،در جای جای
آن نمونه این کسبه حق به جانب که برخی حتی پا را از
حد جلوتر گذاشته اند هم دیده می شود .سال هاست
که تجاوز آن ها به حریم عبور و مرور مردم پیش روی
مسئوالن حوزه شهری است اما آن ها به دالیل متعدد
چشم بر آن بسته اند و تنها اقدام نیز جمع کردن بساط
دست فروشانی بوده است که از سر اجبار در تکاپوی
لقمه ای نان بوده اند .سر صحبت با برخی کسبه را که
باز می کنی ،بدون توجه به رعایت حقوق شهروندان،
تبلیغ کاال و دسترسی راحت مشتری را دلیلی برای
توجیه سد معبر خود می دانند .مسیر را به سمت پیاده
روی پشت بازار که در پیش بگیری ،وضعیت بهتری
ندارد چرا که به دلیل وجود جعبه های پالستیکی و
کارتن های کوچک و بزرگ در پیاده رو ،فقط راهروی
کم عرضی برای رفت و آمد باقی مانده است و برخی
کسبه از پرداخت هزینه ماهانه به شهرداری به دلیل
پهن شدن بخشی از بساط خود در پیاده رو خبر می
دهند در حالی که مشخص نیست این اقدام بر اساس
کدام مصوبه انجام می شود و آیا شهرداری در پیاده رو
فروشی مجاز است؟
نگاه متفاوت شهرداری به موضوع سد معبر در بازار و
چشم پوشی از خطای برخی بازاریان ،سال هاست که
مطرح است اما گویا حنای مسئوالن در برخورد با این
موضوع رنگی ندارد .از طرفی دریافت هزینه از برخی
کسبه مستقر در پیاده رو ،نگاه متفاوت به سد معبر را
نشان می دهد.

پرداخت هزینه

نکات ضدکرونایی برای دانشآموزان
بازگشایی مدارس در این وضعیت کرونایی به دغدغه بزرگی برای والدین تبدیل
شده است بنابراین به منظور جلوگیری از ابتال به این ویروس همه گیر رعایت
نکاتی توصیه می شود .دانش آموزان خوراکی های خود را به دیگران تعارف
نکنند و از دست دادن و بغل کردن دوستان و معلمان خودداری کنند و دست ها
را به طور مرتب به مدت حداقل  ۲۰ثانیه با آب و صابون بشویند و فاصله حداقل
دو متری را با دیگر دانش آموزان رعایت کنند .همچنین خرید از بوفه مدرسه،
ممنوع است و دانش آموزان باید از ماسک استفاده کنند و غذاها را در بسته
بندی مناسب از منزل به مدرسه ببرند و مصرف کنند و محلول های ضدعفونی
کننده دست و سطوح را به همراه داشته باشند .افزون بر این لباس مدرسه در
جایی جداگانه در خانه نگهداری شود و به صورت هفتگی و جدا از دیگر لباس
ها شسته شود.

روی هم قرار دارد تا جایی که فقط راه کم عرضی برای
رفت و آمد باقی مانده است .عرصه ،آن هنگام تنگ تر
می شود که جمعیت زیادی اطراف گونی های بزرگ و
کوچک جمع و به قصد خرید مشغول زیر و رو کردن آن
می شوند .حاال از پیاده روی باریک پشت بازار مقدار
کمی برای رفت و آمد عابران باقی مانده است و به ناچار
عده ای راه را کج می کنند و به سمت حاشیه خیابان
روانه می شوند.

پرداخت  230هزار تومان ماهانه
یک میوه فروش که اجناس جلوی مغازه اش ،قسمتی از
پیاده رو را تصرف کرده است ،از پرداخت ماهانه 280
هزار تومان به شهرداری خبر می دهد و می گوید :به
دلیل محدودیت رفت و آمد مشتری به داخل مغازه به
ناچار از فضای بیرون برای چینش اجناس استفاده
می کنم.یکی دیگر از کسبه هم که جعبه میوه های
رنگارنگش جلوی مغازه ردیف شده است و قسمتی
از پیاده رو را در تصرف دارد ،می گوید :بنا به متراژ و
چینش وسایل جلوی مغازه ،روزانه به ازای هر مترمربع
 10هزار تومان توسط شهرداری دریافت می شود که
این مبلغ در ماه به  200تا  300هزار تومان می رسد.
یکی دیگر از کسبه هم که حجم انبوه اجناس درون
مغازه چند متری اش نمی گنجد ،به پرداخت هزینه
 250هزار تومان در ماه برای اجناس مقابل مغازه اش
اشاره و اضافه می کند :برای جذب مشتری چاره ای
جز این کار نیست.

ماده  55قانون شهرداری ها

این صحبت ها در حالی است که براساس ماده 55
قانون شهرداری ها ،ایجاد خیابان ها ،كوچه ها ،میدان
ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در
حدود قوانین موضوعه ،تنظیف ،نگهداری،
تسطیح معابر و  ...از وظایف شهرداری به
شمار می رود .همچنین بر اساس تبصره
عضو شورای
یک ماده  55اصالحی قانون شهرداری سد
اسالمی بیرجند:
معابر عمومی ،اشغال پیاده روها و استفاده
پرداخت هزینه
از سوی کسبه
غیر مجاز آن ها ،میدان ها ،پارک ها و باغ
براساس پرداخت
های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر
بهای خدمات
عنوان دیگری ممنوع و شهرداری مکلف
و استفاده از
است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود
معبر عمومی
و آزاد کردن معابر و اماکن یاد شده به وسیله
برابر ضوابط نرخ
مأموران خود اقدام کند.
محاسبه می شود
و فروش پیاده رو
مصوبه شورا
نیست

یکی از کسبه جوان بازار که وسایل وی،
قسمت زیادی از جلوی مغازه و راهروی
بازار را گرفته است ،می گوید :تاکنون هزینه
ای به این منظور دریافت نشده است اما در
یک ماه گذشته از طرف شهرداری مراجعه
و گفته شد ،به ازای هر متر مربع سد معبر
هفت هزار تومان دریافت خواهد شد.
یکی دیگر از کسبه بازار هم که کیسه های
حاوی اجناس وی ،قسمتی از مسیر عبور
را تصرف کرده است ،هرچند هزینه ای به
این منظور پرداخت نکرده اما معتقد است
که دریافت عوارض ،مالیات ،حق تابلو و  ...توسط
شهرداری جبران این کارش را می کند.
دیگر فعال بازار هم به دریافت هزینه از میوه فروشان
واقع در پیاده روی پشت بازار توسط شهرداری اشاره و
با بیان این که تاکنون هزینه ای به شهرداری پرداخت
نکرده ام ،اظهار می کند  :دریافت عوارض ،مالیات و
 ...توسط شهرداری از کسبه آن قدر زیاد است که دیگر
گرفتن هزینه برای قراردادن وسایل جلوی مغازه محلی
از اعراب ندارد.
یکی از راهروهای باریک و نه چندان طوالنی را به
سمت پیاده روی پشت بازار در پیش می گیرم ،این جا
و در قسمتی از پیاده رو جعبه های پالستیکی و کارتن
های کوچک و بزرگ میوه با ظرافت نه چندان خاصی

سالمت

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری بیرجند با اشاره به طرح سامان دهی دست
فروشان و خودروهای سیار و استقرار آن ها در بازار روز
بولوار مسافر ،آن را تا حدودی موفق می داند و اضافه
می کند :طرح سامان دهی اصناف به ویژه میوه فروشان
به منظور رفع سد معابر با استقرار دو تیم برای نظارت،
از یک ماه قبل شدت بیشتری به خود گرفته است و
اصناف  90درصد عقب نشینی کرده اند«.میرزایی»
پیشروی  20تا  30سانتی متری اصناف را منصفانه
و مربوط به همه کشور می داند و درباره دریافت هزینه
از کسبه میوه فروش که اجناس آن ها قسمتی از پیاده
رو را اشغال کرده است ،به اخطار به آن ها اشاره و
اضافه می کند :با توجه به جمع آوری نشدن اجناس از
جلوی مغازه و ادامه سد معبر ،به دلیل تصرف ،اخطار و

عطاری

جایگزین قهوه با شرط و شروط...
بازدارندگی و دریافت حقوق مردم و به منظور تمکین
نکردن از قوانین شهری ،هزینه ای دریافت می شود.
وی دریافت هزینه از کسبه را براساس مصوبه شورا می
داند و با استناد به ماده  27و  28قانون که اصناف باید
در چارچوب پروانه فعالیت کنند ،با طرح این سوال که
بازرسی اداره اماکن و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
کجاست؟ اولویت سامان دهی سد معبر اصناف را با
میوه فروشان و کسبه ای که بیشترین تخلف را دارند،
مطرح می کند و از ضرورت تشکیل یک تیم از نهادهای
مربوط خبر می دهد و می گوید :مقدمات کار در حال
انجام و به هماهنگی های الزم با دستگاه ها نیاز است
و بعد از میوه فروشان سراغ تک تک اصناف خواهیم
رفت؛ هرچند در یک ماه گذشته اتاق اصناف و برخی
کسبه همکاری خوبی در این باره داشته اند.
به گفته وی ،هرچند شهرداری مکلف است برابر تبصره
یک ماده  55اصالحی قانون شهرداری در رفع موانع
موجود و آزاد کردن معابر ،اشغال پیاده روها و استفاده
غیر مجاز آن ها و  ...به وسیله مأموران خود اقدام کند اما
قانون گذار برای همه تکلیف کرده است و در صورتی که
دستگاه های مربوط پای کار باشند ،بازار بیرجند ظرف
یک ماه سامان دهی می شود ،در غیر این صورت ،این
روال ادامه خواهد داشت؛ هر چند از یک ماه گذشته
اقدامات مطلوبی در بازار بیرجند انجام شده است و
اصناف همکاری الزم را داشته اند اما برخی هم تخطی
کرده اند و قوانین را رعایت نمی کنند.
وی درباره معیارهای دریافت هزینه از میوه فروشان
هم با اشاره به این که تخلفات برای اعمال قانون به
منطقه معرفی و ارجاع می شود ،می افزاید :به همه
اصناف بیرجند درباره سد معبر اخطار داده و گفته
شد که در صورت آزاد نکردن معابر و پرداخت نکردن
جریمه ،افراد به کمیسیون ماده  77ارجاع می شوند.
وی با اشاره به سد معبر در خیابان های عدل و مصطفی
خمینی(ره) و ...با طرح این سوال که آیا زیرساخت
برای اصناف فراهم شده ،معتقد است :در صورت فراهم
شدن زیرساخت ها ،اصناف مقصر هستند اما در غیر
این صورت ،بخش اداری مقصر است؛ نه شهرداری
به تنهایی .دکتر «تقی زاده» رئیس شورای اسالمی
شهر بیرجند هم صحبت درباره جزئیات این موضوع
را به «یزدان شناس» عضو دیگر شورای اسالمی شهر

بیرجند محول می کند.

قانون نانوشته!
عضو شورای اسالمی شهر بیرجند هم با اشاره به این
که از گذشته کسبه برای معرفی ،بخشی از کاالهای
خود را بیرون از حریم مغازه قرار می دادند ،آن را
قانون نانوشته ای برای همه کسبه می داند که منحصر
به استان نیست«.یزدان شناس» از ضرورت نیاز به
فرهنگ سازی در این باره می گوید و ادامه می دهد:
شهرداری هم سعی می کند برای رعایت حقوق عامه
وجهی از کسبه ای که به منظور تبلیغات کاال از معابر
عمومی استفاده می کنند ،دریافت و در نقاط دیگر شهر
هزینه کند چرا که در صورت رایگان بودن ،حق عمومی
رعایت نمی شود.
وی درباره دریافت هزینه فقط از کسبه میوه فروش،
با تاکید بر این که نباید تبعیضی بین کسبه باشد و
باید عدالت برای همه یکسان رعایت شود ،از پیگیری
موضوع خبر می دهد و می گوید :با توجه به افزایش
هزینه های شهر و مدیریت شهری ،به منظور تامین
منابع برای نظافت شهری و دیگر پروژه های عمرانی
ممکن است شهرداری راه های درآمدی را بررسی و
مبالغی را به صورت قانونی دریافت کند.وی خودکفا
کردن شهرداری ها توسط دولت ها و اختصاص ندادن
ردیف بودجه به این نهاد را معضلی برای شهرداری ها
می داند و به تراکم ،فضا یا هوا فروشی شهرداری ها
در شهرهای بزرگ که به از بین رفتن اصالت فرهنگ
ایرانی و اسالمی در شهرها منجر می شود ،اشاره می
کند و با بیان این که شهرداری ها به ناچار برای اداره
شهرها باید دست به برخی اقدامات بزنند ،ادامه می
دهد :برای برطرف شدن ریشه ای این معضل ،باید
دولت ها بخشی از منابع مدیریتی و مالی شهرداری
ها را تامین کنند تا مردم دچار این گرفتاری ها نشوند
و شهرداری هم قوانین را راحت تر و محکم تر اجرا کند
و فقط نگاهش درآمدزایی نباشد.وی دریافت هزینه از
کسبه را براساس پرداخت بهای خدمات و استفاده از
معبر عمومی برابر ضوابط نرخ محاسبه شده و نه فروش
پیاده رو می داند و معتقد است :وقتی درآمد شهرداری
ها از این سرفصل افزایش یابد ،درآمدها متعادل تر و
فشار کمتری به مردم وارد می شود.

مشاور

نکته

همسر خیانتکار

شلهزرد ،بدون ترش کردن

کوفته قرمزه نخودچی

دغدغه همیشگی زنان این است که نکند زن
دیگریپایدرحریمومرزعشقآنهاوهمسرشان
بگذارد اما گاه این دغدغه به واقعیت می پیوندد و
فرد دیگری پای در قلب همسر و رابطه ایشان می
گذارد .حال راهکار این اتفاق چیست؟ یک زن
در برابر مشکل با همسرش همیشه دو راه پیش
رو دارد .داد و فریاد یا عقب نشینی کردن .برای
مقابله با این اقدام ،فرد مجبور نیست در مقابل
تمایل همسرش به زن دیگر ،با نفرت وارد جنگ
شود ،یا بدون در نظر گرفتن زحماتی که برای
رابطه اش کشیده ،با گفتن هر کاری می خواهی
بکن من می روم ،موضوع را فیصله بدهد بنابراین
می تواند راه های آرام تری را هم بدون این که دچار
ترس و نفرت بشود ،پیش بینی کند .برای این
موضوع حتی اگر از ماجرا باخبر هستید ،طوری
رفتار کنید که انگار چیزی نمی دانید .بگذارید
تعجب کند ،شرمنده و دچار عذاب وجدان شود.
در این صورت حتی بهانه ای که گالیه به دیگران
را هم توجیه کند ،نخواهد داشت .به این ترتیب آن
زن دوم هم ،در حسرت این که همسرتان با شما
دعوا کند ،خواهد ماند و در نهایت هم با همسر شما
درگیر خواهد شد و همسرتان حقیقت را خواهد
دید.زمانی که با مشکلی روبه رو شدید که رفع
نشدنی به نظر می رسد ،از خودتان سؤال کنید
بدتریننتیجهممکنچهمیتواندباشد؟خودتانرا
برایپذیرشآندرصورتلزومحاضرکنیدبعدهم
سعی کنید با آرامش به درست کردن آن بپردازید.
برای چیزهایی که دست شما نیست ،قهر کردن
با زندگی و حرص خوردن و از بین بردن خودتان،
معنایی ندارد .اگر فرد با ایمانی هستید ،به خدا
توکل کنید و همیشه این تفکر را که قدرتی مافوق
همه قدرت ها وجود دارد حفظ کنید و هم خودتان
و هم اتفاقات را به او بسپارید.

افرادی که شلهزرد میخورند ممکن است از ترش کردن پس از آن نگران باشند
اما روشها و توصیههایی میتواند در جلوگیری از ترش کردن پس از خوردن
شلهزرد سودمند باشد .به این منظور اول بگذارید برنج خوب بپزد و نرم شود و بعد
شکر را اضافه کنید .شلهزرد را کمشیرینتر درست کنید .در بسیاری دستورها
اندازه شکر بیش از دو برابر برنج آورده شده است ولی پیشنهاد می شود که
حداکثر نسبت شکر به برنج  1/5برابر باشد.
گالب برای شلهزرد باید قدری گستر باشد طوری که هنگام چشیدن گالب
حس کنید زبان و مخاط دهان به اصطالح بههمکشیده میشود .گالب گس با
محکم کردن دریچه تحتانی مری ،برگشت مواد به باال را کم میکند .بهتر است
گالب را پس از پخته شدن برنج و افزودن شکر و زعفران ،اضافه کنید و شلهزرد
را با حرارت مالیم بپزید.
هنگام خوردن ،دارچین مرغوب و هل ساییده و کمی پودر گل محمدی مرغوب
به شلهزرد بیفزایید .توجه کنید که هل ساییده را موقع خوردن روی شلهزرد سرد
بریزید نه این که هنگام پخت شلهزرد به آن اضافه کنید .شلهزرد را تنها بخورید،
نه به عنوان پیشغذا یا دسر پس از غذا.

مواد الزم

رئیس اداره
پیشگیری و رفع
تخلفات شهری
شهرداری بیرجند:
با توجه به جمع
آوری نشدن
اجناس از جلوی
مغازه و ادامه سد
معبر ،به دلیل
تصرف ،اخطار و
بازدارندگی و
دریافت حقوق
مردم و به منظور
تمکین نکردن از
قوانین شهری،
هزینه ای دریافت
می شود

دست پخت

گوشـت گوسـفند چـرخ شـده و بـدون چربـی130:
گـرم /آرد نخودچـی :یـک پیمانـه /نمک و فلفـل :به
مقـدار الزم /زرد چوبـه :یـک قاشـق چـای خـوری/
نعنـاع خشـک :دو قاشـق مربـا خـوری /رب گوجـه
فرنگـی :یـک قاشـق غذاخـوری /آب :پنـج پیمانـه/
پیـاز متوسـط خـرد شـده :یـک عـدد /پیـاز متوسـط
رنـده شـده :یـک عـدد

طرز تهیه:

ابتـدا گوشـت چـرخ کـرده را همـراه پیـاز رنده شـده،
آرد نخـود چـی ،یـک قاشـق نعناع خشـک ،مقـداری
زردچوبه و نمـک و فلفل بـا هم مخلوط کنیـد و خوب
هـم بزنید.
سـپس یک پیمانـه از آب را کم کم به مخلوط گوشـت
اضافـه کنید و با دسـت خوب هـم بزنید تـا موقعی که

بـه دسـت نچسـبد .از مایـه گوشـت ورز داده شـده بـه
اندازه یک گردو جدا و با دسـت گرد کنیـد و با فاصله
کنار هـم بچینید.
در مرحلـه بعـد قابلمـه ای روی حرارت متوسـط قرار
دهید و داخل آن کمی روغن بریزیـد و پیازهای خرد
شـده را داخل روغـن تفت دهیـد تا نـرم شـود .بعد به
پیاز تفـت داده شـده ،رب گوجه فرنگـی ،بقیه نعناع،
کمـی زرد چوبـه ،نمـک و فلفـل اضافـه کنیـد و هـم
بزنیـد تـا رب رنـگ بگیرد.
سـپس داخـل آن چهـار پیمانـه آب بریزیـد تـا جـوش
بیایـد .بعـد کوفتـه قلقلـی هـای آمـاده شـده را بـه
آرامـی داخـل سـس در حـال جـوش بریزید تـا حدود
دو دقیقـه بجوشـند .سـپس حـرارت را کـم کنیـد و
در قابلمـه را ببندیـد تـا کوفتـه ها بـه مـدت  30تا 45
دقیقه بپزنـد .قرمـزه نخودچی آمـاده شـده را همراه
نـان ،ترشـی و سـبزیجات سـرو کنیـد.

یک فنجان چای زنجبیل میتواند جایگزین خوشمزه و انرژی بخشی به جای
یک فنجان قهوه باشد ،اما مهم ترین نکتهای که باید به خاطر بسپارید ،نوشیدن
به اندازه آن است.صرف روزانه نیم تا یک گرم زنجبیل مناسب است اما براساس
برخی منابع ،حداکثر مصرف روزانه چهار گرم زنجبیل (معادل دو قاشق
غذاخوری) در روز در نظر گرفته میشود.
برای تهیه این چای به یک قاشق چای خوری ریشه زنجبیل رنده شده یا ریز
خرد شده ،یک فنجان آب جوش ،عسل و آب لیمو نیاز است.ریشه زنجبیل را در
فنجان یا لیوان قرار دهید.
آب جوش را اضافه کنید و اجازه دهید به مدت  ۵تا  ۱۰دقیقه دم شود .زنجبیل
را بردارید .در صورت تمایل عسل و لیمو اضافه کنید.
دوز باالی استفاده از زنجبیل می تواند تپش قلب را به همراه داشته باشد،
همچنین ممکن است تاثیر برخی داروهای خاص را کاهش دهد یا سبب بروز
عوارض جانبی شود ،به ویژه اگر فردی مبتال به فشارخون ،دیابت یا مشکالت
هورمونی باشد.
نوشـیدن بیـش از حـد ایـن چـای میتوانـد سـبب ناراحتـی معـده و شـل شـدن
مدفـوع در برخـی از افـراد شـود.اگر دچـار بیخوابی هسـتید یـا میدانیـد چای
شـما را بیدار نگـه مـیدارد ،از نوشـیدن چـای زنجبیل قبـل از خواب خـودداری
کنید.زنجبیـل ممکـن اسـت سـبب رقیـق شـدن خـون شـود ،بنابرایـن بایـد
حداقـل دو هفته قبـل یا بعـد از جراحی از خـوردن آن اجتناب شـود و نبایـد آن را
با داروهـای ضـد انعقاد یـا ضد پالکـت یا مکمـل ماننـد وارفارین ،آسـپرین ،سـیر
یا جینکو مصـرف کرد .برای تعیین سـطح مناسـب مصـرف در این شـرایط ،مهم
اسـت که با پزشـک خـود مشـورت کنید .زنـان بـاردار و شـیرده قبـل از نوشـیدن
چـای زنجبیـل بایـد بـا پزشـکان مشـورت کننـد و همچنیـن اگر فشـار خـون باال،
سـنگ کیسـه صفرا ،سـوزش معده ،ریفالکس یـا دیابت دارنـد ،قبل از نوشـیدن
منظـم آن بـا پزشـک خـود مشـورت کنند.

مشاور حقوقی

برچسب بیماری روحی
همسر من با ادعای خیار تدلیس و کتمان
بیماری روحی و روانی دادخواست فسخ
نکاح به دادگاه داده است که دادخواست
وی با دفاعیات من و مدارک پزشکی قانونی رد شد.
وی در الیحه ای که در همین دادخواست به دادگاه ارائه
داده است بدون ارائه دلیل و مدرک ،بیان کرده که من سال هاست زیر نظر روان
پزشک هستم و مشکل شدید روحی و روانی دارم .حتی گفته که به احتمال زیاد
بیماری من ارثی است و خانوادگی این مشکل را داریم .حال با توجه به ادعاهای
کذب وی در الیحه آیا می توانم به دلیل تهمت از او شکایت کنم؟ اگر شکایت کنم
و وی نتواند ثابت کند چه مجازاتی دارد؟
یک کارشناس حقوقی :اقدام وی علیه شما صرفا در صورتی توهین و افترا
محسوب خواهد شد که بتوانید سوء نیت وی در شکایت علیه خودتان را اثبات
کنید.

کدبانو

گیاهی با رنگ های متنوع
حسن یوسف از گیاهانی است که تکثیر آن به
راحتی انجام می شود و در همه فصل ها می توان
ساقه های گیاه را جدا و در آب ریشه دار کرد .حتی
این گیاه در آب هم می تواند رشد کامل داشته
باشد.حسن یوسف رشد سریعی دارد ،پس برای
این که این گیاه زیبایی اش را از دست ندهد سعی کنید همیشه آن را هرس و
نوک ساقه ها را قیچی کنید.
خاک حسن یوسف باید همیشه مرطوب باشد .کم آبی ساقه و برگ های این گیاه
را پژمرده و نور زیاد این گیاه را قوی تر و خوش رنگ تر می کند .در صورتی که نور
کافی به گیاه نرسد ،برگ های آن به رنگ سبز کامل درمی آید و به صورت علفی
رشد می کند و زیبایی اش را از دست می دهد.

روی خط خبر

تغییر در آزمون استخدامی اداره کل
بهزیستی
مدیر کل بهزیستی گفت :با توجه به سواالت مکرر داوطلبان شرکت در آزمون
استخدامی ،از آن جا که جنسیت ،در بدو ثبت نام در بیشتر رشته ها فقط زن
اعالم شده بود ،با پیگیری های شبانه روزی بخش های مختلف اداره کل
بهزیستی استان ،جنسیت مرد هم در همه رشته های شغلی اضافه می شود.
دکتر «عرب نژاد» افزود :داوطلبان مرد به منظور استفاده از فرصت محدود باقی
مانده می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش ،برای ثبت نام اقدام کنند.

