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در حالی که بسیاری از کشورها سعی می کنند ،برای حفظ هویت شهر
بافت قدیمی شامل کوچه ها و خیابان ها را حفظ کنند اما این کار در
کشور ما کمتر اتفاق می افتد و معمو ًال کوچه ها ،خانه ها و معابر قدیمی
برای بازگشایی تخریب می شوند و خاطرات شهر با رفتن آن ها محو
می شود .برخی از کوچه ها و خیابان های بجنورد در بالتکلیفی مانده
اند ،در حال عبور از زمان هستند و یک تاریخ را پشت سر می گذارند
در حالی که برخی خانه های قدیمی ملتمسانه برای ماندن تالش
می کنند .حاصل کشمکش ماندن و رفتن ،چهره ای عجیب را در
برخی کوچه ها ایجاد کرده است ،در بزرگراه نو شده و تغییر یافته ،تکه
ای از گذشته به جا مانده است و مصداق بارز آن کوچه های در حال
بازگشایی و تعریض هستند که چند خانه قدیمی در وسط آن ها جا
مانده اند و کوچه و اهالی را بالتکلیف کرده اند.
از هر گوشه شهر بجنورد که می گذرید رد و اثری از این سردرگمی
می بینید ،در انتهای کوچه بازگشایی شده «وداد» چند مغازه قدیمی
اصرار بر ماندن دارند و در ابتدا و انتهای خیابان آزادی چند خانه و
مغازه دیگر .خیابان های این شهر درد دل هایی دارند؛ درد دل هایی
که باید شنیده شوند .در حالی که با وجود برخی گالیه ها ،یک به یک
برگ های تاریخ شهر کنده می شوند اما مسائلی وجود دارد که نوسازی
را با مشکل مواجه کرده است.

سالمت نامه

تب مالت
تب مالت (بروسلوزیس) نوعی باکتری عفونی است که از حیوان به انسان
و طریق شیر ،پنیر و سایر لبنیات غیر پاستوریزه منتقل می شود .به طور
نادر باکتری عامل تب مالت می تواند از طریق هوا یا تماس مستقیم با
حیوانات آلوده منتقل شود.عالیم تب مالت می تواند شامل تب ،سردرد،
درد مفاصل ،کمر و عضالت ،ضعف و خستگی باشد .معمو ًال عفونت می
تواند با آنتی بیوتیک درمان شود .ممکن است درمان چند هفته تا چند
ماه طول بکشد با این حال دوره عود شایع است.عالیم تب مالت می تواند
چند روز تا چند ماه پس از ابتال به عفونت بروز کند .نشانه های بلند مدت
شامل خستگی ،تب ،آرتریت و ورم مهره های ستون فقرات است.باکتری
بروسال در حیوانات آلوده می تواند از طریق شیر ،بستنی ،کره و پنیر
غیرپاستوریزه به انسان منتقل شود .همچنین باکتری می تواند از طریق
گوشت خام یا نیم پز حیوانات آلوده به انسان منتقل شود.

چند روایت از آپارتمان نشینی

چهاردیواری ،اختیاری
علوی
این روزها که آپارتمان نشینی همه گیر
شده و از هر کوچه و خیابان بگذری ،کمتر
خانه ویالیی می بینی ،برخی مشکالت
نیز بــه همان انـــدازه قــد کشیده و رشد
کرده است؛ مشکالتی که خودمان مسبب
آنها هستیم و در نهایت دودش به چشم
خودمان می رود.
رعایت نکردن قوانین آپارتمان نشینی
باعث آزار و اذیت بسیاری از خانواده ها
شده است چنان که این مشکالت گاهی
به برخوردهای فیزیکی و به هم ریختن
مداوم اعصاب و آرامش آن ها منجر می
شود .برخی شهروندان می گویند :وقتی
به همسایه های مان درباره لزوم رعایت
حقوق دیگران تذکر می دهیم می گویند
«چهاردیواری ،اختیاری» است و به رعایت
حال همسایگان توجهی نمی کنند.

 I Iکوچ بی هنگام

سال گذشته بود که به مجتمع مسکونی
مان یک مستاجر تازه آمد و سکونت یافت.
هنوز یک هفته از آمدنش نگذشته بود که
صدای بلند ضبط شنیده می شد و تعداد
زیادی مهمان در رفت و آمد بودند و این
سر و صداها تا پاسی از شب ادامه داشت.
این ها را یک بانوی بجنوردی می گوید
و ادامه می دهد :یک شب هر طوری که
بــود سر کردیم و نخواستیم به همسایه
تازه وارد تذکر بدهیم اما روزهای بعدند
متوجه شدیم با خانواده پر سر و صدایی
همسایه شــده ایــم .هــر شــب مهمانی و
دورهــمــی هــای مختلف در خــانــه شان
برگزار می شد و تا پاسی از شب ادامــه

داشت و طی روز صدای سگی که از آن
در خانه نگهداری می کردند ،آسایش را از
ما سلب کرده بود .وی می افزاید :مدتی
بعد خانواده دیگری در طبقه پایین آن ها
ساکن شدند و از آن جایی که ناچار بودند
صبح زود سر کار بروند نمی توانستند سر
و صدای این خانواده را تحمل کنند .این
بانو خاطرنشان می کند :پس از تذکرهای
زیــادی که از سوی خانواده تــازه وارد به
خــانــواده پر سر و صــدا داده شد و حتی
بین آن ها دعــوا و درگیری رخ داد ،در
نهایت خانواده ای که تازه به آن جا آمده
بودند ،به آپارتمان دیگری نقل مکان و آن
جا را ترک کردند .شهروندی دیگر که در
یک مجتمع  3واحدی سکونت دارد ،هم
اظهارمی کند :متاسفانه همسایگان ما
حق شارژ آپارتمان را بسیار دیر پرداخت
می کنند و همیشه از مزاحمت های آن
ها دچار مشکل می شویم .وی ادامه می
دهد :شب ها تا دیر وقت صدای تلویزیون
همسایه طبقه باالیی مــان بلند اســت و
از آن جایی که زن و مــردی سالخورده
هستند ،برای گذراندن وقت شان مدام
تلویزیون تماشا می کنند و بیشتر شب ها
که خواب شان می برد تلویزیون با صدای
بلند همچنان تا صبح روشن است.
یکی از شــهــرونــدان بــا بیان ایــن کــه در
گذشته همسایه ها از حال همدیگر بیشتر
خبر داشتند و برای هم مزاحمت ایجاد
نمی کــردنــد ،خاطرنشان مــی کند :در
زمان قدیم همسایگان کاری نمی کردند
باعث آزار و اذیــت هم شوند زیــرا اعتقاد
داشتند چشم شان به چشم هم می افتد
و خوب نیست رفتار ناپسندی با هم داشته

باشند اما اکنون می بینیم همسایه های
برخی واحدهای مسکونی به طور مداوم
با هم درگیر هستند و گاهی با این که در
آپارتمان شان مقابل هم است و هر روز
همدیگر را می بینند با هم صحبت نمی
کنند.

 I Iخدا کند همسایه بد نداشته باشید

یکی از خانم هایی که به تازگی منزل خود
را عوض کرده است ،بیان می کند :برخی
از افراد انگار به مقررات آپارتمان نشینی
مشرف نیستند و نمی دانند در مجتمع
های مسکونی باید چگونه رفتار کنند.
«کریم زاده» ادامــه می دهد :در مجتمع
قبلی مـــان همسایگان بسیار خوبی
داشتیم و حتی با همدیگر رفت و آمد می
کردیم اما در مجتمع جدیدی که سکونت
داریم خانواده ای وجود دارند که عالوه
بر آن که شلوغ و پر سر و صدا هستند،
بسیار بی ادبانه رفتار می کنند به طوری
که وقتی یک بار به دلیل سر و صدای زیاد
شــان در نیمه شب تذکر دادیــم با رفتار
بسیار بد زن و مرد خانواده مواجه شدیم.
وی ادامه می دهد :رفتار این خانواده با
بقیه همسایه ها خــوب نیست و همه به
وجــود آن ها در مجتمع اعتراض دارنــد
اما از آن جایی که مالک آپارتمان هستند
کاری از دست مان بر نمی آید.
شهروندی دیگر هم می گوید :همسایگان
ما کمتر سر و صــدا دارنــد و تا جایی که
می توانند به حقوق همدیگر احترام می
گذارند ،ما نیز برای آن که مزاحمتی برای
آن ها ایجاد نکنیم متاسفانه به فرزندان
مان سخت می گیریم که سر و صدا نکنند
و بــازی هــای آرام تــری را انتخاب کنند

اما بعضی وقت ها که همسایه ها مهمان
دارند ،سر و صدای زیادی ایجاد می شود
که چاره ای نیست و نمی توان به مهمانی
که برخی اصول را رعایت نمی کند ،تذکر
داد.
یک جامعه شناس هم با بیان این که محیط
مسکونی که مناسب باشد ،بــرآورده کننده
نیازهای مختلف روانی ،اجتماعی و زیستی
انسان است ،اظهارمی کند :مهم ترین مسئله
یک محیط مسکونی ایجاد زمینه مناسب
برای انطباق فرد با اجتماع و پیرامون وی و
آماده سازی برای ورود او به جامعه است و
می تواند راهی برای تعامالت بهتر و سازنده
افراد در یک اجتماع کوچک باشد.
«علیزاده» ادامــه می دهــد :اگر ساکنان
آپارتمان ها به حقوق خود واقــف باشند
و تالش کنند فرهنگ آپارتمان نشینی
را رعایت کنند و به حقوق هم احترام
بگذارند ،حس داوطلبانه و مسئولیت
پذیری اجتماعی به خوبی ترویج می یابد و
محیطی مناسب و امن برای برخوردهای
اجتماعی کودکان و حتی بزرگ ساالن به
وجود می آید.
وی یــادآور می شود :بیشتر ما ایرانی ها
بــرای همسایه هــای مــان احترام زیــادی
قائل هستیم و معتقدیم در صورت بروز
مشکل ،آن ها قبل از فامیل به داد ما می
رسند بنابراین همیشه سعی می کنیم
سر و صدایی ایجاد نکنیم و باعث سلب
آسایش آن ها نشویم اما نیاز است مدیران
مجتمع های مسکونی قوانین آپارتمان
نشینی را بــرای ساکنان تشریح کنند و
دوستانه از آن ها بخواهند به این قوانین
پایبند باشند.

مواد الزم کادایف  500گرم ،کره  200گرم ،خامه ،مغز گردو یا
پودر پسته به مقدار الزم.
مواد الزم برای تهیه شربت شکر  4لیوان ،آب  4لیوان و آب
لیمو یکی  2 ،قطره.

کادایف فنجانی

طرز تهیه شکر و آب را با هم مخلوط می کنیم و اجــازه می دهیم
بجوشد سپس آب لیمو را اضافه می کنیم و می گذاریم غلیظ شود.
طرز تهیه کادایف فنجانی کادایف را باز می کنیم و روی آن کره آب
شده می ریزیم و هم می زنیم .مقداری داخل فنجان فشار می دهیم و
روی آن گردو می ریزیم و دوباره کادایف می گذاریم و فشار می دهیم
و بعد آن را بیرون می آوریم.آن ها را داخل ظرف مورد نظر می چینیم
و داخل فر با دمای  180درجه قرار می دهیم وقتی طالیی شد روی
آن شربت سرد شده می ریزیم .این دسر باید خودش گرم و شربت آن
سرد باشد .اجازه می دهیم شربت به خورد کادایف برود سپس آن را از
ظرف خارج می کنیم و روی آن یک قاشق خامه می گذاریم و اگر دوست
داشتیم مغز گردو یا پودر پسته روی آن می ریزیم.

با سالمندان

مراقب باش پدربزرگ

گروه اجتماعی -در این روزهای سرد که گاهی بارش های پراکنده را
درشهرمان داریم سالمندان باید بیش از پیش مراقب باشند تا نیفتند .با
توجه به اینکه بسیاری از سالمندان ممکن است دچار پوکی استخوان
باشند باید بیش از دیگران به این موضوع توجه و به شیوههای مختلف
از سقوط و زمین خوردن جلوگیری کنند.البته نباید این نکته را هم
نادیده بگیریم که برخی سالمندان به علت نداشتن تعادل ،سرگیجه،
ضعف جسمی و مشکالتی از این قبیل بیشتر در معرض خطر افتادن
هستند و نمیتوانند به راحتی از این مشکل پیشگیری کنند به همین
دلیل متخصصان توصیه میکنند سالمندان عواملی را که باعث سقوط
میشود و خطر زمین خوردن را افزایش میدهد ،کنترل کنند.
توصیه میشود سالمندان هنگامی که از پلهها باال و پایین میروند ،از
نردهها بگیرند تا احتمال زمینخوردن شان کاهش یابد .همچنین سعی
کنند در روزهــای برفی و لغزنده کمتر بیرون بروند یا نکات ایمنی را
هنگام راه رفتن رعایت کنند.
احتمال سقوط در بعضی از مسیرها مانند پلهها بیشتر است ،به همین
دلیل توصیه میشود موارد ایمنی را در این قسمتها بیشتر مورد توجه
قرار دهند و حتم ًا کفش های مناسب بپوشند تا احتمال لیز خوردن و
افتادن شان کاهش پیدا کند.

