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روزی که بجنورد برق دار شد

سقوط شادی روی سرسره

پارک بی روح ،شرمنده لبخند کودکان

علوی -فصل تابستان است و بسیاری از مردم این طرف شهر دغدغه فرستادن فرزندان شان به انواع و اقسام کالس های
آموزشی و تفریحی را دارند و سعی می کنند برای فرزندان خود بهترین سالن ها ،باشگاه ها و زمین های ورزشی را انتخاب
کنند اما کودکان آن سوی شهر که پدران و مادران شان به سختی حتی نان شب شان را در می آورند ،نه تنها به رفتن
به کالس های متنوع در تابستان فکر نمی کنند بلکه دغدغه این را دارند که آیا مهر می توانند دوباره پشت نیمکت های
مدرسه بنشینند یا نه؟
آن ها این روزهای گرم را فقط با رفتن به کوچه و «گل کوچیک» بازی کردن یا بازی در جایی که به آن «پارک» اطالق
می شود ،می گذرانند؛ پارک هایی که نه رنگ و بوی پارک های باالی شهر را دارد و نه وسایلش چنگی به دل می زند.
شاید این گونه با خود می اندیشند که چون از بسیاری از امکانات محروم هستند ،پارک های شان نیز در سطح پایینی تعبیه
شده است .البته نباید از حق بگذریم که مدیریت شهری بر این عقیده است که حتی در مناطق حاشیه نیز باید امکانات
و تجهیزات پارک ها و معابر درون شهر نصب شود و اگر بارها توسط برخی افراد تخریب شد و از بین رفت ،نصب این
تجهیزات تکرار و به فرهنگ تبدیل شود و حاشیه نشین ها نیز قدر این داشته های شهری را بدانند و دیگر برخی به تخریب
آن ها اقدام نکنند .با این وجود باید گفت هنوز هم حاشیه شهر جای کار دارد و باید به فکر کودکان معصوم آن جا نیز بود.

خطر جدی افسردگی سالمندان
گــروه اجتماعی -خطر افــســردگــی در سالمندان جــدی اســت.
مدیرگروه سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
خراسانشمالی با بیان این که افسردگی در هر سنی بروز می کند،
می افزاید :تعداد سالمندان ثبت شده در خراسان شمالی  67هزار
و  606نفر است که بیش از  29هزار نفر از آنان در شهرها و بقیه در
مناطق روستایی و عشایری و در حاشیه شهرها ساکن هستند که از
این تعداد  51هزار و  800نفر حداقل یک بار مراقبت های ادغام
یافته سالمندان را از مراکز بهداشتی ،درمانی دریافت کرده اند.
«یوسف نــژاد» با بیان این که حرکت جامعه به سمت افزایش سن
سالمندی است ،توضیح داد :بسیاری از سالمندان جامعه در سنین
پیری به دلیل بازنشستگی و بیکاری ،از دست دادن همسر و ابتال به
بیماریهای مزمن افسرده می شوند و امید به ادامه زندگی خود را از
دست می دهند.
وی با بیان این که مهمترین خطر در ابتال به افسردگی اقــدام به
خودکشی است ،ادامه داد :متاسفانه بیشترین خودکشیها در سنین
سالمندی به وقوع می پیوندد.وی تصریح کرد :ابتال به افسردگی
مانند بیماری های دیگر علت دارد و ممکن است در صورت کم کار

گوشفیل
آشپزی

کوچه های برقی آن روزها
علوی

شــدن یکی از هورمون هــای مغز مانند هورمون
سروتونین ،فــرد احساس اضــطــراب و بی قــراری
داشته باشد .وی با تاکید بر این که در بسیاری از
مــوارد با رژیــم دارویــی و جلسات روان درمانی فرد
به صــورت کامل بهبود می یابد و به شرایط عادی
برمی گــردد ،افــزود :افــراد در سنین باال به دلیل کم
تحرکی ،ورزش نکردن ،بیکاری و از دست دادن همسر
احساس ناامیدی می کنند که موضوع درمان مهم و
از آن مهمتر پیگیری روند درمان تا بهبود کامل است.
به گفته وی ،در پروسه درمان روان ،دستور دارویی
در کنار درمانهای روان شناختی پاسخ مثبت می
دهــد و ایــن دو عامل مکمل یکدیگر در بهبود فرد
مبتال به افسردگی هستند.این کارشناس اظهار
کرد :افسردگی در جامعه بیماری شایعی است که در
صورت مشاهده عالیمی مانند خشمگین شدن ،غر
زدن ،کنترل از دست دادن و غیره باید احتمال داد
فرد به این اختالل مبتال شده است.
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کوچه هــای قدیمی ،آدم ها و خاطرات
قدیمی را به یاد می آورنــد .برخی کوچه
هــا و خیابان هــا قدمتی بسیار طوالنی
دارنــد ،آدم هایی در آن ها آمــده و رفته و
برخی همراه با تغییرات شهر ،تغییر کرده
اند .قصه هر کوچه با کوچه دیگر فرق می
کند و هر کدام حرف های بسیاری برای
گفتن دارند .گاهی از این کوچه ها که می
گذری ،ناخودآگاه دلت می گیرد .دیگر از
آن درختان برافراشته ،خانه های آجری
قدیمی با آن درهای فلزی یا چوبی بزرگ و
کوچک خبری نیست ،آن موقع در هر خانه
ای که باز می شد ،پرده ای مقابل چشمان
رهــگــذران بــود تا چشم شــان به اندرونی
خانه و اهــل آن نیفتد و اهــالــی خانه از
تیررس نگاه نامحرمان در امان باشند .هر
کوچه ای نامی و نشانی و اصالتی داشت.
یکی به نام «شترخانه» معروف بود و دیگری
به نام «بهار» ،یکی دیگر را اهالی اش کوچه
«بــرق» می نامیدند و دیگری را منطقه
«ساربان محله»  .این روزها شنیدن این نام
های قدیمی در ذهن بسیاری از جوان ها

هیچ چیزی را تداعی نمی کند و شاید معنا
و مفهومی هم نداشته باشد اما وقتی به
یک پیرمرد که مویی سپید کرده می گویی
که از کوچه «برق» چه خاطره ای دارد بی
شک به یاد روزی می افتد که بجنورد از
تاریکی نجات یافت و برق دار شد؛ به یاد
همان روزهایی می افتد که مردم شاهد
نصب اولین تیرهای برق بودند ،مردمی که
با فانوس شب ها را سپری می کردند می
توانستند با زدن یک کلید در خانه های
قدیمی روشنایی را به خانه بیاورند .اما هر
چه بود ،برق دار شدن شهر ،روزگار خوبی
را برای بجنوردی ها رقم زد.
شــهــرونــدی کهن ســال از سختی های
نبود بــرق در زمــان قدیم می گوید و می
افزاید :در زمان قدیم هیچ یک از مردم از
نعمت برق بهره مند نبودند و هر یک برای
روشنایی خانه های خود از چراغ موشی،
چــراغ تـــوری ،لمپا ،گــردســوز یــا فانوس
اســتــفــاده مــی کــردنــد .حــاج «قربانعلی
الهی» ادامه می دهد :در آن زمان به دلیل
این که از برق خبری نبود و مردم وسیله
چندانی بــرای سرگرمی نداشتند ،دم
غروب شام می خوردند و کمی پس از آن

می خوابیدند .برخی که می خواستند به
شب نشینی بروند ،فانوسی به دست می
گرفتند و کوچه های تاریک را یک به یک
می پیمودند تا به خانه اقوام خود برسند
و در آن جا نیز هر یک از افــراد فامیل که
می آمدند ،فانوس یا چراغ های خود را در
گوشه ای می گذاشتند.
وی بیان می کند :با آمدن برق به بجنورد
مردم کم کم وسایل برقی خریداری کردند
و از ایــن بابت هیجان زی ــادی داشتند.
شهروندی دیگر هم بیان می کند :زمانی
کــه بــرای نخستین بــار رادی ــو خریدیم با
طرز کار آن آشنایی نداشتیم و به خاطر
دارم که زمانی که پــدرم پیچ رادیــو را باز
کرد و صــدای گوینده خبر را که مرد بود
شنیدم خیلی ترسیدم و با صــدای بلند
گریه کردم! وی اظهارمی کند :آن موقع
فکر می کــردم آدم ها کوچک شده اند و
به داخــل ایــن رادیــو رفته و خــود را پشت
آن پنهان کرده اند! بعدها که تلویزیون به
بــازار آمــد ،موضوع پیچیده تر شد و نمی
توانستم بفهمم آدم هــای بــزرگ چگونه
داخل این جعبه جادویی قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان می کند :آمدن برق دنیای

ما را زیــر و رو کــرد و روشنایی به معنای
واقعی به خانه های مان آمد .یک بانوی
کهن سال هم اظهارمی کند :زمانی که
بــرق نبود دردســرهــای زی ــادی داشتیم.
تاریکی و نبود وسیله ای مناسب برای پر
نور کــردن خانه ها یکی از این مشکالت
بود ،از هر اتاقی که به اتاق دیگر می رفتیم
باید چراغی به دست می گرفتیم و از آن
بدتر این که شب ها داخل حیاط ها خیلی
تاریک می شد و بچه ها جرئت نمی کردند
داخل حیاط بروند« .جاهدی» ادامه می
دهد :بانوان باید همیشه حواس شان را
جمع می کردند که چراغ های گردسوز و
فانوس ها را پر از نفت کنند تا مبادا اهل
خانه در تاریکی بمانند اما با آمدن برق،
انگار دریچه ای جدید از دنیا رو به روی
چشم های مان باز شد و به معنای واقعی
نعمت برق را قدر دانستیم.
یک پژوهشگر فرهنگ عامه در این زمینه
می گوید :در زمان قدیم در بجنورد برق
به وسیله یکی از تــاجــران خــوش نــام آن
زمــان به نــام حــاج «حسن تــاتــاری» آورده
شد و نخستین کارخانه برق در این شهر
آغاز به کار کرد« .احسان حصاری مقدم»

سالمت نامه

مواد الزم زرده تخم مرغ  2عدد ،شیر نصف لیوان یا نصف
پیمانه ،بکینگ پودر یک قاشق مربا خوری سر صاف ،شربت یا عسل
یک قاشق غذاخوری ،روغن مایع یک قاشق غذاخوری ،آرد سفید
به میزان الزم ،روغن برای سرخ کردن به مقدار الزم.
طرز تهیه ابتدا زرده های تخم مرغ ،شربت و روغن را با هم مخلوط
می کنیم ،سپس شیر را به آن اضافه می کنیم .یک پیمانه آرد را با بکینگ
پودر مخلوط می کنیم و به مواد می افزاییم ،حاال هر بار یک قاشق آرد به آن
اضافه و مخلوط می کنیم ،وقتی که خمیر شکل گرفت روی میز آرد می پاشیم و
خمیر را ورز می دهیم .ریختن آرد را تا زمانی ادامه می دهیم که خمیر به دست و میز

ادامــه می دهــد :وی هنگامی به خرید و
نصب تجهیزات کارخان ه تولید بــرق در
بجنورد اقــدام کرد که پیشتر ،یکی ،دو
تجرب ه نسبت ًا ناموفق به وسیل ه افــرادی
دیگر کسب شــده بــود .وی می افزاید:
کوچ ه «فخران» که بعدها نام «برق» را به
خود گرفت ،محل نصب تازهترین دستگاه
آلمانی بود که در اولین سال های دهه
 30در آن راه انـــدازی شــد و مهندس
«سیمون» ،تنها متخصص تحصیلکرده در
رشت ه برق بود که مدیریت تولید را بر عهده
داشت و در کنار وی ،جوانان عالقه مند
پای کار آمدند و تیرکوبی در خیابانهای
اصلی را آغاز کردند و بعد به کوچه ها و
محالت روشنایی بخشیدند.
وی خاطرنشان می کند :به گفت ه بسیاری
از شهروندان و افــراد کهن سال ،تصویر
روشن شدن معابر و گذرگاهها در اولین

شب آغاز به کار کارخانه ،هرگز فراموش
نخواهد شد .چنان که به یاد دارند عصر
یک روز که هــوا رو به تاریکی میرفت،
با یک کلید ،خیابانها ناگهان روشن
شدند و شادی وصف ناپذیر شهروندان و
قدردانی از مردی که بخش عمدهای از
سرمایهاش را صرف این خدمت انسانی
کرده بود ،از شورانگیزترین خاطرات آن
روزهاست که به همت مردی نیکاندیش،
بنای اولیه آن گذاشته شد.
وی خاطرنشان می کند :روشــن شدن
اولین چراغها در خیابان ها و کوچهها،
پایانی بود بر سالها کار افراد زحمتکش
ملقب به «چراغچی» که هنگام عصر ،پس
از تمیز کــردن حباب چــراغهــای نفتی،
با بــاال رفتن از نردبان آنهــا را بر دیــوار
میآویختند .پس از چندی ،سیم کشی
انتقال برق به خانهها و مغازهها انجام

گرفت کــه بــه دلیل نبود کنتور میزان
اندازهگیری ،تعیین قیمت مصرف برق بر
اساس تعداد شعلههای روشنایی بود.
وی می افزاید :بــرای مثال ،مغازههایی
که فقط یک المــپ داشتند ،روزی یک
ریال برای استفاده از انرژی برق پرداخت
مـیکــردنــد کــه تــا مــدتهــا ،ماهانه و به
صورت نقدی دریافت میشد و با گذشت
چندین ماه از راه انــدازی کارخان ه برق،
کنتورها در منازل و دکانها نصب شدند
و تا چند سال اول ،پرداخت وجه مصرفی
در محل کارخانه انجام میشد و بعدها
مردم به بانک مراجعهکردند.
به گفته وی ،تا ماهها با غروب آفتاب ،معابر
و خانهها روشن میشدند و مصرف برق
شهروندان با کنتورهای آلمانی محاسبه
مــی شــد و چند ســاعــت بــعــد ،کارخانه
تعطیل می شد تا بــرای تولید روشنایی

نچسبد.
خمیر را در نایلون می گذاریم و  2ساعت استراحت می دهیم .بعد از  2ساعت از خمیر گلوله ای
کوچک اندازه گردو برمی داریم و با وردنه صاف می کنیم .تا جایی که الزم است آن را نازک و وسط
آن را جمع می کنیم و فشار می دهیم و با چاقو به دو قسمت برش می زنیم و در روغن داغ سرخ می
کنیم .گوشفیل باید در روغن داغ شناور باشد.گوشفیل ها را برای  30تا 40ثانیه در شربت ولرم
قرار می دهیم و در صافی می گذاریم تا شربت اضافی از آن ها خارج شود.

فردا ،انرژی بیشتری داشته باشد.
«حــصــاری مــقــدم» مــی افــزایــد :امــا این
حرکت نوع دوستانه و انسانی مردی که
همگی وی را با نام حاج «حسن تاتاری»
میشناختند ،خوشایند برخی تجار و
ثروتمندانی کــه پــول خــود را بــه اجــاره
میدادند نبود و بنای کارشکنی در مسیر
پیش روی وی و کارخانهاش گذاشتند و
اولین گامها ،نپرداختن بدهی مصرف
برق از سوی بعضی از افراد بود که شرایط
را برای پرداخت حقوق کارکنان کارخانه
و شرکت طرف قرارداد در تهران سختتر
میکرد و هم ه ایــن عوامل که ریشه در
حسادت و به حاشیه رفتن برخی افراد در
بجنورد داشت ،به تغییر موازنه اقتصادی
کارخانه تولید بــرق منجر شد و پس از
گذشت مدتی ،هزینههای جــاری ،بیش
از درآمد حاصل از فروش انرژی برق شد.

نگهداری از کولر آبی

گفت و گو

خبر

اجتماعی

۵

دست مریزاد به خیران و حامیان
تکتم علوی -مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از جذب هزار و  318حامی در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد.ماه رمضان همیشه فرصتی برای
خودسازی انسان هاست و چه زیباست که عده ای در این بین پله های بزرگ منشی را با کمک به ایتام و کشیدن دست حمایت خود بر سر آن ها ،طی می کنند.
امسال نیز خیران آستین همت باال زده اند و طبق گفته مدیرکل کمیته امداد استان هزار و  318حامی برای کمک به ایتام جذب شده اند .البته ماه رمضان
سال گذشته نیز هزار و  105حامی جذب شده بودند تا به  6هزار و  ۲۸۷یتیم تحت حمایت کمیته امداد در استان کمک کنند .ناگفته نماند که امسال کمیته
امداد با مشارکت صدا و سیما پویشی به نام «من یک حامی ام» راه انداخته بود که از این محل نیز توانست  66حامی جذب کند .هر چند گفته می شود که
تعدادی از یتیم ها دارای حامی شده اند اما این به آن معنا نیست که همه مشکالت مالی آن ها برطرف می شود زیرا مبالغ اهدایی حامیان با هم تفاوت دارد
و برخی حامیان هر چقدر که در توان داشته باشند و حتی برخی نیز با مبالغ اندک و دارایی کم خود باز هم کمر همت می بندند تا یتیمان را زیر پر و بال خود
بگیرند و با همان اندک داشته های خود نیز ایثار می کنند .هم اکنون گفته می شود که یتیمان استان از کمکهای  ۲۴هزار و  ۴۱۹حامی برخوردارند که 7
هزار و  ۶۱۵نفر آن ها بومی هستند و بقیه از خارج از استان یتیمان را حمایت می کنند اما هنوز هم یتیمان چشم انتظار یاری دستان پرمهر خیران هستند.

گیاهان
دارویی

رفع کننده التهاب های سطحی بدن

علوی -بوته چنته چوپان یا کیسه کشیش از خانواده شب بو و دارای اندام های گیاهی با خواص مختلف
دارویی است .یک کارشناس گیاهان دارویی به ذکر مهم ترین مواد موثر دارویی این گیاه پرداخت و گفت :این
گیاه دارای کولین ،اسیدتارتاریک ،اسید مالیک ،کاروتنوئید ،اسید سیتریک ،آلکالوئید ،اسپارتین ،ترکیبات
گوگردی ،تانن ،ساپونین ،رزین و برخی ویتامین هاست« .مسعود معماریانی» ادامه داد :این گیاه به علت
داشتن خاصیت منقبض کنندگی عروق ،برای رفع خون ریزی های مختلف بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود :برخی افراد در طب سنتی از گیاه کیسه کشیش به عنوان بندآورنده خون و ضماد برای رفع التهاب
های سطحی بدن استفاده می کنند و همچنین در استعمال خارجی نیز این گیاه را برای رفع ناراحتی های
پوستی و اگزما به کار می برند .وی درباره مقدار و شیوه مصرف آن نیز توضیح داد :بهتر است یک تا  2گرم و
روزی  3بار دم کرده گیاه کیسه کشیش مورد استفاده قرار گیرد.

صدیقی -با فرا رسیدن فصل گرما و لزوم راه اندازی کولرهای آبی رعایت برخی نکات برای حفظ
و نگهداری از کولرهای آبی ضروری است .کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل
استاندارد خراسان شمالی با بیان این که نصب و راه اندازی کولر باید توسط سرویس کار مجاز
انجام شود می افزاید :مسیر انشعاب برق و سیم کشی کولر باید کنترل شود.
«طاهری» ادامه می دهد :در استاندارد کولر مقرر شده است که سازنده باید از
کلید حفاظت جان در مدار الکتریکی کولر استفاده کند که در
این صورت خطر برق گرفتگی بسیار کاهش خواهد یافت.
وی تاکید می کند :در صورت تعویض پوشال ها دقت شود
که تارهای پوشال از مشبک خارج نشود زیرا امکان انتقال
آب روی قسمت های متحرک وجود دارد که باعث سوختن
الکترو موتور می شود و هر چند وقت یک بار پمپ کولر کنترل
شود چون در صورت جمع شدن خرده پوشال ها در اطراف
محور یا داخل محفظه پمپ احتمال سوختن آن وجود دارد.
کارشناس استاندارد ادامه می دهد :کولر باید در بیرون از منزل
مانند پشت بام و بالکن نصب شود زیرا کولرهای آبی صد درصد
با هوای بیرون کار می کنند و برای هوادهی بیشتر باید در3
طرف کولر فضای باز وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر این که کولر باید در فاصله حداقل  20سانتی
متری از کف نصب شود و روی پایه های لرزان یا پرتگاه نباشد،
اضافه می کند :برزنت کولر باید بازبینی و در صورت پوسیدگی
یا پارگی تعویض شود .وی در مورد راهکارهایی برای صرفه جویی
در مصرف انــرژی بیان می کند :توصیه می شود بــرای صرفه جویی و
استفاده بهینه ،ظرفیت کولر متناسب با فضای مورد استفاده انتخاب شود زیرا استفاده
از کولرهای بزرگ تر هیچ سودی ندارد و فقط انرژی تلف می شود.وی می افزاید :استفاده از
یک سایه بان ساده روی کولر در افزایش کارایی آن موثر است و تا حد امکان کولر در معرض
مستقیم نور خورشید قرار نگیرد ،ضمن این که توصیه می شود با عایق کاری کانال های خارج از
ساختمان ،از هدر رفتن سرما بر اثر تابش مستقیم خورشید جلوگیری شود.

