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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گیاهان دارویی

انتقال صنوف آالینده
طرحی به درازای تاریخ

بیشتر بدانیم

ضد روماتیسم

موهای خشک

علوی -درخت سرخدار از خانواده
کاج سرخدار است و پوست ،برگ،
دانه و میوه آن دارای خواص دارویی
مختلفی اســـت  .یــک کــارشــنــاس
گیاهان داروی ــی به ذکــر مهم ترین
مــواد داروی ــی ایــن گیاه می پــردازد
و مـــی گـــویـــد :ایــــن گــیــاه دارای
آلکالوئید ،افــدریــن ،تاکسینین،
فتاکسین ،گلیکوزید ،فالونوئید،
رزین ،ویتامین  ،Cتانن و روغن فرار
است« .مسعود معماریانی» این گیاه
را ضــد روماتیسم معرفی مــی کند
و می افــزایــد :از قسمت هــای مورد
استفاده ایــن گیاه مــی تــوان بــرای
افزایش فشارخون و به عنوان داروی
ضد سقط جنین استفاده کرد .وی با
اشاره به موارد استعمال این گیاه در
طب سنتی هم خاطرنشان می کند:
از این گیاه می تــوان به عنوان آرام
بخش ،ضد عفونی کننده ،تسکین
دهنده برونشیت و پایین آورنده قند
خون استفاده کرد .به گفته وی ،می
توان از برگ های این گیاه به مقدار
 0.3تا  0.5گرم به صورت دم کرده
و روزی  3مرتبه استفاده کرد که به
علت سمی بودن آن باید تحت نظر
پزشک باشد.

گــروه اجتماعی -برخی اف ــراد از
خشک بودن موی خود ابراز ناراحتی
می کنند و بــرای از بین بــردن این
مشکل به شیوه های مختلفی روی
می آورنــد.بــا شانه زدن مــو ،چربی
کف سر جدا و روی ساقه موها پخش
میشود ،این کار به نرم شدن موها
کمک میکند.مواد شیمیایی ،نرمی
طبیعی مو را از بین میبرند و ساقهها
را ضعیف و نازک میکنند.
اگر زیاد از رنگها و مواد شیمیایی
روی موها استفاده شود ،موها دچار
خشکی می شود.
مــوهــای خــشــک را بــا مــاسـکهــای
مختلف مــی تــوان تقویت کــرد .به
انــــدازه مــســاوی ،مــی تـــوان روغــن
زیتون و عسل را با یکدیگر مخلوط
کرد و روی موها مالید و به مدت نیم
ساعت آن ها را با یک کیسه فریزر
بــســت ،سپس آنه ــا را بــا شامپو و
نرمکننده مناسب باید شست.
مــاهــی یــک بـــار یــا اگـــر مـیتــوانــیــد
هفتهای یــک بــار ایــن کــار را تکرار
کنید.افرادی که موی خشک دارند
بهتر است کمتر از شامپو استفاده
کنند.

علی نیا
طــرح انتقال صنوف آالیــنــده بــه خــارج
از مــحــدوده شهری ســال هاست که بی
نتیجه مانده است .گویا مسئوالن رغبتی
برای انجام این کار ندارند یا پیگیری های
آنان بی نتیجه مانده است .به گفته برخی
افراد مطلع طرح انتقال صنوف آالینده
به خارج از محدوده شهری همچنان رها
شده و برنامه های مربوط به اجــرای آن
تاکنون روی کاغذ مانده است.
کم توجهی به طرح انتقال صنوف آالینده
به خــارج از شهر آزردگــی شهروندان را
سبب شــده اس ــت .ساکنان کمربندی
مدرس ،خیابان حسینی معصوم ،چهارراه
شهید فهمیده و دیگر نقاط شهر که درگیر
صنوف آالینده شدند از شرایط موجود
ناالن هستند زیرا عالوه بر آلودگی هوا
باعث سلب آرامش آنان و سد معبر شده
است.
ساکنانی که با صنوف آالینده درگیرند
خواهان خروج صنوف آالینده از محدوده

سالمت نامه

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خبر داد:

ارجاع هزار و  137نوآموز به مرحله تخصصی

اجتماعی

3

علی نیا -هزار و  137نوآموز در ارزیابی اولیه مربوط به طرح سنجش به مرحله تخصصی ارجاع داده
شدند.رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی با اشاره به این که از زمان اجرای طرح سنجش
( 5تیر ماه امسال) تاکنون  4هزار و  622نوآموز مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته اند ،گفت 3 :هزار و 536
نوآموز در ارزیابی اولیه به مدارس عادی معرفی شدند« .علی متقیان» با اشاره به این که  176نوآموز در
ارزیابی های طرح سنجش به مشکل بینایی مشکوک بودند ،افزود 771 :نوآموز در آزمون سنجش آمادگی
تحصیلی (مرحله اول) نمره الزم را کسب نکردند.وی اظهارکرد 142 :نوآموز در این سنجش مشکوک به
بیش از یک مشکل در زمینه های مختلف بودند.وی تعداد نوآموزانی را که دارای مشکل بینایی -آمادگی
تحصیلی بودند  79نفر و تعداد نوآموزانی را که دارای مشکل شنوایی – آمادگی تحصیلی بودند  26نفر
ذکر کرد .وی با اشاره به این که  257نوآموز دارای مشکل بینایی ،شنوایی و آمادگی تحصیلی بودند،
بیان کرد :ارزیابیهای گفتاری ،بینایی ،شنوایی ،آمادگی تحصیلی ،اختالالت جسمی  -حرکتی ،بررسی
وضعیت ایمنسازی ،پایش رشد و بررسی بهداشت دهان و دندان از جمله خدماتی است که در پایگاه های
سنجش ارائه می شود.وی کمک به بهبود کیفی آموزش در مدارس عادی با شناسایی دانشآموزان کمتوان
ذهنی ،دیرآموز و آموزش مناسب آنها و جلوگیری از افت تحصیلی و ترک تحصیل با شناسایی دانشآموزان
آسیبدیده در حیطههای شنوایی ،بینایی و جسمی  -حرکتی را از اهداف اجرای طرح سنجش بیان کرد.

شهری و انتقال آن ها به خــارج از شهر
شده اند.
در همین باره ،رئیس کمیسیون عمران و
معماری شورای شهر بجنورد در خصوص
انتقال صنوف آالینده از شهر بجنورد،
می گوید :مطالعات صنوف آالینده شهر
بجنورد در ادوار گذشته توسط مشاوری
که از سوی شهرداری بجنورد گرفته شده
بود ،انجام شد و محدوده شهرک بیدک به
عنوان مکانی برای انتقال صنوف آالینده
تعیین شد.
«موسوی» می افزاید :اینک آن چیزی که
ما برای انتقال صنوف آالینده شاهد آن
هستیم ،متأسفانه یک نوع رها شدگی و
معطل ماندن کار است.
وی با اشاره به این که اقدام خاصی برای
جا به جایی صنوف آالینده انجام نشده
اســت ،می افزاید :با توجه به این که در
مسیر گذر بین شهری شمال قرار داریم
ایــن صنوف در مسیر تــردد بین شهری
مسافران و شهروندان قرار گرفته است که
تصویر نازیبایی را به جا خواهد گذاشت.

گیاهان دارویی

وی با اشاره به این که صنوف آالینده در
مرکز شهر باعث تجمع آلودگی می شود،
اضافه می کند :اقدام خاصی در داخل
سیستم برای جا به جایی صنوف آالینده
انــجــام نشده اســت و بــا توجه بــه وضع
موجود و نا به سامانی صنوف آالینده در
برخی مناطق شهر باید برای سامان دهی
این صنوف گام برداشت.
وی ادامه می دهد :صنوفی که در شهر
آلودگی زیست محیطی ایجاد می کنند
باید از محدوده شهری خارج شوند زیرا
وجود صنوف آالینده باعث آلودگی بیشتر
در شهر بجنورد خواهد شد.
وی با اشاره به این که برای بهبود شرایط
موجود نیاز است صنوف مختلف را در
شهرک صنعتی مستقر کنیم ،اضافه
می کند :طرح استقرار صنوف آالینده
در خــارج از شهر باید مــورد رسیدگی و
ارزیابی قــرار گیرد ،این درحالی است
که ایــن طــرح روی زمین مانده و اقــدام
عملیاتی در خصوص آن شکل نگرفته
است و برای بهبود شرایط باید سازمان
های مختلف ورود داشته باشند.
در همین حــال ،معاون خدمات شهری
شــهــرداری بجنورد با اشــاره به انتقال
مشاغل مزاحم می گوید :برای رسیدگی

به وضعیت مشاغل مزاحم بازدیدهایی
انجام می شود و بعد از تشکیل پرونده
اخطارهای الزم به متخلفان داده می
شــود و در صــورت بی توجهی به بهبود
وضعیت کاری مشاغل مزاحم برای پلمب
آن ها اقدام خواهد شد.
«خاکشور» می افزاید :صنوف مزاحم باید
به خــارج از شهر و حاشیه شهر منتقل
شوند تا بــرای ساکنان محدوده شهری
مشکلی ایجاد نشود.
وی یــــادآور مــی شـــود :بــرخــی صنوف
مــی تــوانــنــد بــا شــرکــت شــهــرک هــای
صنعتی هماهنگی هــای الزم را انجام
دهند   .با این وجود ،مدیرعامل شرکت
شهرک هــای صنعتی خراسان شمالی
می گوید :برای انتقال صنوف آالینده و
غیرآالینده در شهرک بیدک زمین واگذار
کردیم و برخی صنوف از جمله مصالح
ساختمانی به خارج از شهر منتقل شده
انــد و برخی دیگر از متقاضیان در این
شهرک شروع به فعالیت و ساخت و ساز
کرده اند.
«وحدت» می افزاید :در شهرک صنعتی
بیدک کــارگــاه هایی را بــرای فــرش در
نظر گرفته بودیم که استقبال نشد و
اکثر زمین هایی که هم اکنون صنوف

خریداری کرده اند مربوط به این کارگاه
هاست.وی با اشاره به این که تاکنون 8
واحد به بهره برداری رسیده است ،اضافه
می کند :چنان چه شرایط فراهم شود و
بتوانیم در شهرک بیدک زمینی را برای
صنوف در نظر بگیریم انتقال صنوف
سریع تر انجام می شود.
وی با اشــاره به ایــن که زمین کوچکی
نزدیک شهرک صنعتی بجنورد است،
اضافه می کند :با توجه به این که این
زمین مربوط به بخش خصوصی است،
می توانیم با آن به صورت مشارکتی در
این خصوص گام برداریم و تقریب ًا موافقت
های اولیه گرفته شده است.
وی تصریح می کند :در بجنورد زمین زیاد
نیست و مجبوریم به صورت پراکنده برای
انتقال صنوف آالینده اقدام کنیم.
«امیدوار» ،رئیس اتاق اصناف خراسان
شمالی هم با اشــاره به ایــن که تاکنون
برای انتقال صنوف آالینده اقدامی انجام
نشده اســت ،می گوید :با آمــدن خباز،
اســتــانــدار خــراســان شمالی نامه ای از
سوی اتاق اصناف نوشته ایم و مشکالت
مربوط به این موضوع را به ایشان گفته
ایــم و درخــواســت ک ــرده ایــم جلسه ای
برگزار و این موضوع در استان رفع شود.

صنوفی که در
شهر آلودگی
زیست
محیطی ایجاد
می کنند باید
از محدوده
شهری خارج
شوند زیرا
وجود صنوف
آالینده باعث
آلودگی
بیشتر در
شهر بجنورد
خواهد شد

آشپزی

هپاتیت

دسر کرم پنیری بلوبری

گروه اجتماعی -انجام آزمایش تنها راه شناسایی
هپاتیت اســت زی ــرا ایــن بــیــمــاری عالمتی ن ــدارد.
کارشناس مسئول گروه مبارزه با بیماری های معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با
بیان این مطلب افزود :اگر این بیماری درمان نشود
به کبد آسیب می زند و در این صورت باید پیوند کبد
انجام شود«.رضا فاضلی» ادامه داد :هپاتیت التهاب
کبد اســت و به هر عاملی که سبب التهاب شــود و
کبد را دچار عارضه کند ،هپاتیت گفته می شود .به
گفته وی ،هپاتیت گروه های مختلف A،B ، C، D،
 Eو  ...دارد که از این میان سه گروه اول  A،Bو Cاز
اهمیت بیشتری برخوردار است .وی با بیان این که
جوانان بیش از افراد دیگر در معرض ابتال به هپاتیت B
قرار دارند ،افزود :رفتارهای پرخطر جنسی و خالکوبی
غیربهداشتی شانس ابتال به این بیماری را افزایش می
دهد و جوانان باید از این موضوع مهم آگاه باشند.وی
تصریح کرد :امــروزه به واسطه بهره گیری از داروهای
موثرو کارآمد درمان هپاتیت  Cو وجود برنامه های جامع
واکسیناسیون در نــوزادان و گروه های پرخطر شیوع
هپاتیت  Bرو به کاهش و با توجه به وجود درمان قطعی
هپاتیت  Cریشه کنی آن تا سال  1410جزو اهداف نظام
سالمت قرار گرفته است.

 I Iمواد الزم  :خامه صبحانه  200گرم ،کارامل نصف قوطی ،پنیر ماسکار پونه ۲۰۰
گرم ،بستنی وانیلی نصف لیوان ،پودر ژالتین  ۲قاشق غذاخوری ،آب سرد یک سوم
لیوان ،ژله بلوبری یک بسته.
 I Iطرز تهیه :ابتدا پنیر و خامه را به همراه کارامل با هم مخلوط ،سپس بستنی را اضافه
می کنیم .پودر ژالتین را روی آب سرد می پاشیم حالت آن اسفنجی که شد بن ماری
می کنیم .بعد آن را به مواد اضافه می کنیم.
یک بسته ژله ای طبق دستور درســت می کنیم و بعد از هم دما شدن با محیط به
موادمان اضافه می کنیم و داخل قالب می ریزیم .حدود  ۳ساعت در یخچال می
گذاریم تا سفت شود .اگر قالب سیلیکونی باشد یک ربع هم در فریزر می گذاریم تا دسر
راحت از قالب جدا شود.

با صفحه اجتماعی و مطالعه آن در روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه با مطالب متنوع و خواندنی آن درباره سالمتی،
تغذیه ،شیوههای تربیتی کودک ،ارتباط با سالمندان آشنا شوید و از مشاورههای پزشکی و حقوقی آن بهره ببرید.

