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مشاور

کودک لجباز
کودکانبهدالیلمتعددیممکناستدچارلجبازی
شوند که در این باره والدین برای کاهش لجبازی
کودکان باید از امر و نهی های بی مورد و زیاد پرهیز
کنند .مشاور کودک و کارشناس قصه و بازی با
اشاره به این که لجبازی می تواند عوامل مختلفی
داشته باشد و نمی توان برای همه نسخه یکسانی
تجویزکرد،به«خراسانجنوبی»گفت:دالیلیمانند
شرایطفیزیکیکودک،کمبودآهنیابرخیویتامین
ها ،خستگی ،گرسنگی ،الگوبرداری از افراد لجباز
و  ...از دالیل شایع لجبازی به شمار می رود .اگر چه
گاهی دلیل لجبازی ممکن است ناشی از وجود
خالءهایعاطفیباشدیعنیبهطورمثالپدرومادر
هرچندکودکرازیاددوستدارندامانتوانستنداین
موضوع را به او منتقل کنند که او به آرامش مد نظر
برسدوخالءهایعاطفیاشپرشود،درحالیکهاگر
فرزندبهآرامشروحیوعاطفیبرسدکمترلجبازی
می کند .به گفته «حسینی فر» ،نوازش ،بازی کردن
با کودکان ،قصه گفتن ،بیرون رفتن در کنار آن ها و
خرید از مواردی است که سبب ابراز و انتقال محبت
بهکودکانوبهتدریجکمشدنلجبازیمیشود.

آفت کش های مخرب
«نمی توان به طور قطع اعالم کرد که باقی مانده
آفت کش ها و سموم سبب ایجاد سرطان مشخصی
می شود؛ اما مسلم است که اگر باقی مانده
سموم در محصوالت کشاورزی از حد معینی که
استانداردهای جهانی و ملی تعیین کرده است،
بیشتر شود سالمت را تهدید می کند ».معاون غذا و
داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفت و گو
با خبرنگار ما گفت :بر اساس تحقیقات و مطالعات
انجامشدهآفت کشهایکیازدالیلبروزاختالالت
عصبی محسوب می شود و می تواند بر سیستم
اعصاب محیطی و مرکزی ،بیشترین اثر مخرب را
بگذارد.دکتر«ناصری»،باتوجهبهاحتمالخطرناک
بودن آفت کش ها و این که امکان حذف آن ها از
مزارع به دالیل اقتصادی وجود ندارد ،توصیه می
کند :نظارت بیشتری بر میزان و نحوه استفاده از
سموم محصوالت کشاورزی و کمک گرفتن از روش
های شست و شو با محلول های ضد عفوفی کننده و
پوست گیری صحیح میوه ها و سبزی ها انجام شود
که این موضوع می تواند به میزان زیادی از دریافت
بیش از حد آفت کش ها جلوگیری کند.
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مهرشهردر بیمهری!

شدهدراینمحدودهها،می
افزاید :امسال رسیدگی
به فضای سبز سه میدان
بولوار همت در برنامه قرار
دارد.ویبااشارهبههدایت
خط لوله آب تا مهرشهر به
منظور آبیاری فضای سبز،
ادامهمیدهد:برخیزمین
ها برای ایجاد فضای سبز،
تحویل شهرداری نشده
است و به محض تامین
زمین ،شریان آب هدایت و
در مهرشهر توزیع خواهد
شد .وی از احداث میدان میوه و تره بار در خیابان احمدی
روشن نیز خبر و با اشاره به کمبود امکانات رفاهی ادامه می
دهد :کاربری زمین های تحویلی به شهرداری؛ ایجاد فضای
سبز یا تاسیسات شهری است و زمین های تجاری نیز در
اختیار راه و شهرسازی است و چنان چه این نهاد  10درصد
زمینهایتجاریراتحویلشهرداریدهد،خدماتراافزایش
خواهیم داد .وی با اشاره به جمعیت  25هزار نفری ساکن
مهرشهر،برارائهخدماتبیشتربهاینمنطقهووروددستگاه
هایخدماترسانتاکیدکرد.

زهرا خسروی
دقیقبهیادنداردمهرشهرازچهزمانیبهمحدودهشهری
ملحق شده است ،اما با اطمینان می گوید که امکانات
آن با دیگر نقاط شهری بیرجند به ویژه جنوب آن نه تنها
برابری نمی کند بلکه قابل مقایسه هم نیست .سه سالی
ازسکونتاشدرخیابان 9دیمیگذرد؛محدودهایکه
به گفته او از کمبودهای زیادی رنج می برد« .حسینی» با
اشاره به پیاده روهای خاکی ،از نبود کمترین فضای سبز
در این نقطه گالیه دارد چرا که کودکان به جای تفریح در
پارک و استفاده از امکانات آن باید به ناچار وقتشان را در
کوچههابگذرانند.او،زمینهایخاکیرهاشدهراازدیگر
مشکالتاینمحدودهمیداندکهسببایجادگردوخاک
و محلی برای ریختن زباله و نخاله تبدیل شده است و می
افزاید:ایننقطهازکمترینامکاناترفاهیمانندداشتن
سوپرمارکت،نانوایی،عابربانکو...محروماست.

کمبودهایبهداشتیو درمانی
بانویدیگریهمکهمدتهاساکناینمحلهاست،بهنبود
پزشک در مرکز بهداشت خیابان آیت ا ...بهجت مهرشهر
و ارجاع به مرکز جامع خدمات سالمت این محله واقع در
خیابان امام علی (ع) اشاره و اضافه می کند :این موضوع
مشکالتی برای ساکنان این نقطه به وجود آورده است.
«مزگی» ،از کمبود ناوگان تاکسیرانی هم در این محدوده
گالیهمیکندکهبهناچاربایدهزینههایزیادتاکسیتلفنی
رابرایرفتوآمددرشهرپرداختکندوادامهمیدهد:یک
نانواییآنهمدرخیابانشرافت،دایراستکهبایدمسافت
زیادی برای رسیدن به آن پیمود.شهروندی هم از کمبود
مسجدومدرسهدراینمحدودهگالیهمیکندوبااشارهبه
رفتوآمدناوگاناتوبوسرانیبهویژهروزهایتعطیل،ادامه
می دهد :روز جمعه یک دستگاه اتوبوس فعالیت دارد آن
هم هر یک ساعت ،رفت و آمد می کند هر چند باید غیر از
روزهایتعطیلنیز 20تا 25دقیقهبرایرسیدنآنمنتظر
شویم.یکیازشهروندانساکنخیاباناجتهادمهرشهرنیز
بااشارهبهکمبودامکاناترفاهی،سروصدایناشیازرفت
وآمدموتورسیکلتهاوتبدیلآنبهپیستموتورسواریدر
ساعت هایپایانیشبراازدیگرمشکالتیمطرحمیکند

کهسببآزارواذیتساکنانآنمیشود.شهروندیهمکه
ساکنخیابانهمتمهرشهراست،ازکمبودزیادامکانات
رفاهی شامل سوپر مارکت ،عابر بانک ،فضای سبز و ...
گالیه دارد و با اشاره به پراکندگی نانوایی در این محدوده
می افزاید :وضعیت جمع آوری زباله نیز در این محدوده
مطلوبنیست«.کریمی»بهنبودسالنورزشیوباشگاهدر
این منطقه اشاره و اضافه می کند :پارک موجود در بولوار
همتازکمترینفضایسبزبرخورداراست.

میادین غیراستاندارد
شهروندی نیز با اشاره به وسعت زیاد برخی میادین در این
محدوده،برخیازآنهاراغیراستانداردواینموضوعراسبب
بروزمشکالتوخطربرایافرادیمیداندکهآشناییکافیبا
ایننقاطندارندومیافزاید:بیشترمیادینبعدازساخت،بدون
کمترین فضای سبز به حال خود رها شده است و از کوچک
ترین فضای سبزی برخوردار نیست« .حسینی» به خاکی
بودن کوچه های فرعی بولوار همت هم اشاره می کند که در
تابستان ،سبب ایجاد گرد و خاک و  ...می شود و نبود فضای
سبز مناسب را از دیگر مشکالت می داند و می افزاید :افزون
براین،بیشترپیاده روهاخاکیاستوکمترینفضایسبزدر
معابر و بولوارها وجود ندارد .وی پرسه سگ های ولگرد را هم
معضلیبرایساکنانایننقطهازشهراعالمواضافهمیکند:
افزونبرکمبودامکاناترفاهی،رسیدگیبهوضعیتنظافت
وبهداشتنیزچندانمطلوبنیست.

برنامههای شهرداری
معاونخدماتشهریشهرداریبیرجند،برخیکمبودهادر
اینمنطقهراتاییدمیکندوحقرابهساکنانآنمیدهدومی
گوید :رسیدگی به وضعیت نظافت و جمع آوری زباله مانند
جنوبشهرانجاممیشود«.شاکری»بااشارهبهمیادینتعبیه
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پارکاحداث میشود

مسئول هماهنگی
و گسترش مرکز
بهداشت بیرجند:
با افتتاح پایگاه
سالمت واقع در
میدان ولی عصر
(عج) مهرشهر
طی یک ماه آینده
کمبود فضا برطرف
می شود و یک
پزشک ،یک روز
در هفته به ارائه
خدمات می پردازد

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری بیرجند هم کمبود فضای سبز در این منطقه
را تایید می کند اما خبر خوشی برای ساکنان خیابان
 9دی دارد« .ابراهیم زاده» از افتتاح پارک محله ای
بین کوچه های  9دی  12و  14طی هفته آینده خبر و
ادامه می دهد :پارک خطی مهرشهر هم با  6هکتار در
حال بهره برداری است که بنا به گفته شهردار ،مرحله
اول آن تا پایان امسال افتتاح می شود که در این صورت
سرانه فضای سبز مهرشهر تا حد زیادی افزایش می
یابد .وی با اشاره به این که خیابان های همت و  9دی از
بولوارهای اصلی مهرشهر محسوب می شود ،از نیاز به
تعویض خاک به منظور درختکاری و کاشت فضای سبز
در بولوار و میادین این نقاط خبر و ادامه می دهد :به طور
قطع کاشت درخت نیز ابتدای زمستان انجام می شود.

افتتاح پایگاه سالمت درشهریور
مسئول هماهنگی و گسترش مرکز بهداشت بیرجند
نیز مشکل کمبود فضا در ساختمان استیجاری پایگاه
سالمت خیابان آیت ا ...بهجت مهرشهر و نبود پزشک
برای استقرار را از دالیل اصلی نبود پزشک در این
پایگاه اعالم و اضافه می کند :با افتتاح پایگاه سالمت
واقع در میدان ولی عصر (عج) مهرشهر طی یک ماه
آینده کمبود فضا برطرف و یک پزشک ،یک روز در
هفته به ارائه خدمات بهداشتی به گروه های هدف
شامل مادران و کودکان می پردازد .به گفته مهندس
«زنگویی» ،خدمات پزشکی در مرکز جامع سالمت این
محله ارائه می شود.
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 25تن گوشت؛عیدی مردم
خسروی  -قربان؛ عید بندگی و دلدادگی و گذشتن از خویشتن خویش است،
عید خودسازی برای سرمشق گرفتن از حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) و نماد
رهایی از هر آن چه رنگ غیر خدایی دارد؛ آن طور که مردمان دیار خورشید و
قناعت ،ابراهیم وار از اسماعیل وجود گذشتند و داشته و نداشته ها را در طبق
اخالص گذاشتند برای دستگیری از نیازمندی؛ تا سر گرسنه ای بر بالین نرود.
بنا بر آماری که معاون توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل کمیته امداد امام
خمینی (ره) ارائه می دهد :امسال  20هزار و  689کیلو گرم گوشت گوسفند،
گاو ،شتر و  ...به ارزش  20میلیارد و  919میلیون ریال از محل نذورات مردم
جمع آوری شد که از نظر تعداد دام و ریالی در مقایسه با سال گذشته به ترتیب
 47و  91درصد رشد داشت« .رفیعی» با اشاره به توزیع گوشت های اهدایی
بین نیازمندان با اولویت بیماران صعب العالج ،زمین گیر ،ایتام ،سالمندان
و فرزندان محسنین تاکید کرد :دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراکز
نیکوکاری تا روز عید غدیر پذیرای نذورات مردمی است« .رحیمی» ،معاون
مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی نیز از جمع آوری 4هزار
و  669کیلو گرم به ارزش چهار میلیارد و  585میلیون ریال از پایگاه های این
نهاد حمایتی در استان خبر و با تشکر از مشارکت هم استانی ها در عید قربان
ادامه داد :با توجه به وضعیت اقتصادی مددجویان و گرانی گوشت ،مراکز این
نهاد چشم انتظار کمک خیران است.

نگاه

خانه کوچک واژه ها
در تیررس نگاه عابران و در گوشه
ای از پیـاده روی یکـی از خیابـان
هـای پـر رفـت و آمـد شـهر قـرار
دارد ،امـا کمتر کسـی بـه آن توجه
مـی کنـد جـز کـودک بازیگوشـی
کـه از روی کنجـکاوی چشـمانش
بـه ایـن خانـه کوچـک فلـزی گـره
خورده اسـت و دست فروشـی که
هر روز بسـاطش را در همسـایگی
آن پهـن مـی کنـد .صندوق پسـت
زرد رنگ با سـقف شـیبدار آبی ،شـبیه یک خانه کوچک اسـت با درهایی بسـته
که سـال های نه چنـدان دور کـه از فضای مجـازی خبری نبـود ،مونـس واژهها
و درد دل هایـی مـی شـد کـه روی کاغذهـای سـفید دسـت نویس مـی غلتیـد و
پایـان چشـم انتظـاری بـرای کودکانـی که قلـم در دسـت مـی گرفتند و نقاشـی
های رنگارنگ خود را برای شـرکت در مسـابقه های تلویزیونی راهـی این خانه
هـای کوچـک فلـزی مـی کردنـد .واژه هـا و ناگفتـه هایـی کـه آن قـدر زیـر سـقف
های شـیبدار صندوق های کوچک پسـت منتظر میماندند تا سـوار بر خرجین
پسـتچیها به مقصد برسـند .هنوز هم شـبیه آن روزها هسـتند؛ با همان سـقف
های شـیبدار که وقتی آسـمان می بـارد ،قطرههای ریـز باران را به سـمت زمین
سـوق میدهند تا مبادا کاغذی خیس و چشـم واژهها تر شـود اما کسـی چه می
داند آیا کاغذ دستنویسی درون آن یافت می شـود یا نه؟ شاید دیگر کسی چشم
انتظـار نامـه هـای کاغذی نیسـت.

