اجتماعی

یک شنبه  ۲۷مرداد  ۱۶ 139۸ذی الحجه  14۴۰شماره ۳۰۶۸

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سالمت نامه

آشپزی

زباله گردهایی که شب و روز نمی شناسند

تزیینی

زباله گردهای شبانه روزی

بیشترین مراجعه کنندگان به بخش
اعصاب و روان
علوی -مبتالیان به اختالالت خلقی بیشترین مراجعه کنندگان به بخش
اعصاب و روان هستند.مدیر داخلی بیمارستان امام رضا(ع) با اعالم این
خبر افزود ۷ :پزشک متخصص اعصاب و روان و  ۳روان شناس بالینی در
دو بخش اعصاب و روان زنان و مردان به مراجعه کنندگان خدمات ارائه
می دهند«.منصوریان» از مراجعه  ۱۰۰بیمار به بخش اعصاب و روان
زنان و مردان به طور ماهانه خبر داد و گفت :به طور میانگین طی  ۴ماه
نخست امسال ،ماهانه حدود  45نفر به بخش اعصاب و روان زنان و ۵۵
نفر به بخش اعصاب و روان مردان مراجعه کردند.وی افزود :خدمات ECT
یا شوک الکتریکی مغزی توسط پزشک متخصص بیهوشی ،کاردرمانی،
انجام تست های روان شناسی و ...در مرکز اعصاب و روان ارائــه می
شود .وی تصریح کرد :با اختصاص نیروی کمکی ،بخش اعصاب و روان
نوجوانان نیز راه اندازی خواهد شد.به گفته او هم اکنون نوجوانان مبتال به
اختالالت روانی در بخش اورژانس روان نگهداری می شوند و با راه اندازی
بخش اعصاب و روان نوجوانان ،مشکالت در این زمینه برطرف خواهد شد.

دوربین اجتماعی

پساب های خانگی
علوی -شست و شوی سنتی فرش و موکت در برخی نقاط
حاشیه شهر همچنان ادامه دارد و در این روزها که حال
«آب» خوب نیست به راحتی در کوچه و خیابان رها می شود.
مصرف بی رویه آب و بی توجهی به کمبود آن یک سوی
ماجراست و سوی دیگر آن رها کردن پساب های خانگی
ناشی از شست و شو و نظافت است که تخریب آسفالت معابر
را سرعت می بخشد .قصه تکراری رها کردن پساب های
خانگی سال هاست که وجود دارد و آگاهی بخشی و اطالع
رسانی نیز فقط توانسته به مقدار اندکی تاثیرگذار باشد و
قصه همچنان ادامه دارد.
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پشته هایی پر از طالی کثیف

علوی
تا چند سال پیش وقتی شب و نیمه شب
گــذرت به خیابان می افتاد ،در تاریکی
شب برخی افراد را در میان زباله ها می
دیــدی که مشغول به هم ریختن آن ها
هستند .آن ها تا کمر در باکس های زباله
فرو می رفتند و معلوم نبود که به دنبال
چه می گردند.
اما دیری نپایید که روز به روز بر تعداد این
زباله گردها افــزوده شد .برخی از آن ها
کیسه های زباله ای را که شهروندان در
بیرون از منزل شان گذاشته اند ،به هم
می ریزند ،دیگر فقط مردان نیستند که
به این کار روی آورده اند بلکه زن ها نیز از
این قافله عقب نمانده اند .چنان که زنی
تنها در سرما و گرما ،کودکی را با چادر
به پشت خود می بندد و راهی خیابان ها
می شود ،خستگی هم نمی داند چیست،
وقتی چند بار با او هم صحبت می شوم
خبر از دردنــامــه زندگی اش می دهــد و
می گوید که شوهری از کار افتاده دارد و
فرزند  14ساله اش نیز از شدت بیماری
رنج می برد و او ناچار است با زباله گردی
مــخــارج خــود و خــانــواده  5نفره اش را
تامین کند .او ادامه می دهد :هم اکنون
مستاصل هستم و چاره ای هم ندارم.
دیگر شب ها از آن زباله گردهایی که در
هر کوچه و خیابان به صــورت گــاه و بی
گاه می دیدی خبری نیست و اکنون در
هر ساعت از شبانه روز که بیرون باشی،
تــعــدادی زن و مــرد و پیر و جــوان را می
بینی که در کنار کیسه ها و باکس های

زباله به دنبال ضایعات می گردند و انگار
هر کدام می خواهند چیزی برای خود به
غنیمت ببرند و گوی سبقت را از همدیگر
بربایند .دختری جــوان در مقابل پارک
خیابان فردوسی در حالی که چهره در
هم کشیده است ،سر را داخل باکس زباله
فرو می برد و در چشم بر هم زدنی زباله
ها را زیر و رو می کند ،چیزی پیدا می کند
و داخــل کیسه ای که با خود دارد ،می
اندازد و دوباره به راهش ادامه می دهد.
یکی سه چرخش را در پیاده رو با تلی از
کارتن های خالی و ضایعات مختلف پارک
کرده است و تند تند دنبال مواد بازیافتی
می گردد ،چند قدم باالتر جوانی که از فرط
اعتیاد نمی تواند قد راست کند ،از کنار هر
سطل زباله ای که می گذرد ،ناخنکی به
مواد داخل آن می زند .پسر  14ساله ای
هم با گاری دستی خود از این خیابان به
آن خیابان می رود و مشغول جمع آوری
ضایعات اســت ،پــدرش اعتیاد دارد و او
ناچار است به تنهایی چرخ سنگین تامین
هزینه های خانواده را بچرخاند و دم هم
نزد ،هم درس بخواند و هم تا دیر وقت کار
کند .وقتی از اوضاع درس و مدرسه اش
می پرسم می گوید درس هایش خوب
است و می خواهد خوب درس بخواند تا
روزی دکتر شود و خواهر و بــرادرش را از
این وضعیت نجات دهــد .وقتی از او می
پرسم درآمدت چقدر است ،با رضایتمندی
جواب می دهد که خوب است و می تواند
نان بخور و نمیری برای خانواده اش ببرد.
تابستان او مانند تابستان بچه های دیگر در
انواع کالس های تقویتی نمی گذرد و فقط

با پاهای تاول زده و دمپایی های زهوار در
رفته اش قدم به قدم خیابان ها و کوچه ها
را زیر آفتاب داغ می پیماید .ضایعاتی را
که از میان زباله ها جمع آوری می کند،
شب به شب به مکانی مشخص می برد و
تحویل می دهد و در ازای آن پول دریافت
می کند.
پیرزنی هم که از فــرط ناتوانی نــای راه
رفتن ندارد ،زباله هایی را که در اطراف
باکس های زباله ریخته شــده ،زیر و رو
و هر از گاهی چیزی پیدا می کند ،در
تاریکی شب نگاهی به آن می اندازد اما
انگار به دردش نمی خــورد و آن را کنار
خیابان رها می کند و مشغول جمع آوری
زباله های دیگر می شود .ساعت از نیمه
شب گذشته و او همچنان مشغول جمع
آوری زباله هاست ،پشته ای از ضایعات
مختلف را از میان زباله ها پیدا کرده و به
دوش گرفته و کنار خیابان ایستاده است   .
جمع آوری زباله ها و به هم ریختن آن ها،
عالوه بر زشت کردن چهره شهر ،تبعات
بهداشتی زیــادی را برای شهروندان در
پی دارد و به راحتی می تواند آلودگی را
به همه قسمت های شهر تسری دهد ،هر
چند مدیران شهرداری چندی پیش از
سامان دهی زباله گردها و افراد ضایعات
جمع کنی که سه چرخ دارند ،خبر دادند.
مدیر گــروه بهداشت محیط و حرفه ای
اســتــان ایــن اطمینان را بــه شهروندان
می دهــد که بر جمع آوری و دفــع زباله
های عفونی و بیمارستانی نظارت کامل
دارنــد« .نــوروزیــان» اظهارمی کند :همه
بیمارستان ها به امحا کننده زباله و بی

خطر کردن آن مجهز هستند و زباله های
عفونی مطب ها و کلینیک های شهر نیز
به بیمارستان امام رضــا(ع) منتقل و در
زباله سوز آن جا امحا و بی خطر و بعد به
شهرداری برای جمع آوری تحویل داده
می شود .وی می افزاید :اگر در منطقه ای
اتفاقی بیفتد یا تجمع زباله باعث مزاحمت
و تهدید سالمت شهروندان شود ،وارد کار
می شویم اما جمع آوری و سامان دهی
زباله گردها بر عهده شهرداری است و ما
فقط بر چگونگی جمع آوری زباله های
عفونی نظارت داریم و آن را مدیریت می
کنیم   .
چــنــدی پــیــش مــعــاون خــدمــات شهری
شــهــرداری بجنورد که اکنون در کسوت
سرپرست شــهــرداری مشغول به فعالیت
است ،از سامان دهی دارندگان سه چرخ
خبر داد و اکنون «خاکشور» می گوید:
اقــدامــات الزم در ایــن بــاره با هماهنگی
سازمان پسماند انجام شد و برخی دارندگان
موتورهای سه چرخ که به جمع آوری و حمل
و نقل ضایعات مشغول بودند ،دارای کد
شناسایی شدند و محدوده فعالیت آن ها
مشخصشد.
او اظهارمی کند :افرادی که شبانه روز زباله
گردی می کنند تا ضایعات را جمع آوری
کنند ،قابل پیگرد قانونی نیستند و باید در
این زمینه با شهرهای دیگر رایزنی شود.
از سوی دیگر وی معتقد است :این افراد به
دلیل شرایط بد اقتصادی به این کار روی
آورده اند که در چنین شرایطی نمی توان
خیلی مانع کار آن ها شد اما برای سامان
دهی شان باید راهی مناسب یافت.
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مواد الزم

برنج  3پیمانه ،گوشت چرخ کرده  300گرم ،آلبالو نیم کیلو ،پیاز
متوسط یک عدد ،شکر  3قاشق غذاخوری ،مرغ  2تکه ،نمک،
زردچوبه و فلفل به مقدار الزم.

آلبالو پلو
طرز تهیه پیاز را رنده می کنیم و با گوشت چرخ کرده ،مرغ ،نمک و
کمی زردچوبه و فلفل ورز می دهیم .بعد با آن کوفته ریز درست می کنیم
و نیم ساعت داخل یخچال می گذاریم ،هسته آلبالوها را جدا می کنیم
و روی حرارت می گذاریم و با مقداری روغن ،پیاز داغ و شکر کمی تفت
می دهیم .کمی نمک و فلفل به آن می زنیم.سپس کوفته ریز را جداگانه
تفت می دهیم و قبل از این که آب آلبالوها کامال کشیده شود به آن
اضافه می کنیم و کنار می گذاریم.در یک قابلمه برنج را آماده می کنیم.
الیه الیه برنج و مواد آلبالو می ریزیم تا تمام شود و بعد اجازه می دهیم
برنج دم بکشد .سپس مقداری روغن روی آن می ریزیم و سرو می کنیم.

تفاهم

فرمان خشم
علوی -این روزها به دست گرفتن فرمان خشم کار سختی است .هرج
و مرج در رانندگی ،رعایت نکردن حقوق یکدیگر در نوبت های مختلف
و مشکالت اقتصادی همه دست به دست هم داده اند تا ابزارهای
کنترل خشم در افراد را بی مصرف کنند اما باید دانست که خشم نیز
مانند احساسات و عواطف دیگر است و باید بروز یابد اما چگونگی بروز و
ظهور آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا کوچک ترین آسیبی به فرد
و اطرافیان وارد نشود .زیر پا گذاشته شدن حقوق ،شکست و ناکامی،
احساس ضعف و عدم کنترل ،اعتماد به نفس پایین و سرکوب احساسات
از جمله عوامل بروز خشم هستند.قرار نگرفتن در محیط های آسیب
زای خشونت بار ،دوری از مکانی که باعث بروز خشونت شده و یادگیری
تکنیک های آرامش تا حد زیادی می تواند در کنترل خشم موثر باشد.

