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10پروژه خیرساز سالمت

تکمیلشد

احداث بیـش از  10پروژه مجمع خیران سلامت
بـا مشـارکت دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـه
اتمـام رسـیده و بـا تامیـن تجهیـزات ،امسـال بـه
بهـره بـرداری مـی رسـد .مدیـر عامـل مجمـع
خیـران سلامت اسـتان بـا اشـاره بـه کمـک دو
میلیـارد و  200میلیـون تومانـی بـه مجمـع از
ابتدای امسال ،از افزایش  70درصدی کمک ها
در مقایسه با سال گذشـته خبر داد و به «خراسان
جنوبـی» ،گفـت :مرکـز خدمـات جامـع سلامت
شـهری سربیشـه ،مراکـز مهرشـهر و نجفـی گل
بیرجنـد ،پایـگاه اورژانس  115شـهری دانشـور،
مرکـز آمـوزش بهـورزی مهنـدس خرازیـان و خانه
بهداشـت حسـین آبـاد از جملـه پـروژه هـای قابـل
افتتـاح اسـت« .حسـینی» افـزود :پایـگاه هـای
بهداشـتی درمانـی شـهری بوعلـی سـینا (سـایت
ارتش) و ابونصر فارابی (جوادیه) ،خانه بهداشت
شـیرگ ججـگ نهبنـدان و پایـگاه بهداشـتی
درمانـی شـهری شـیخ بهایـی (قهسـتان) از دیگـر
پـروژه هایی اسـت که امسـال مـورد بهره بـرداری
قـرار خواهـد گرفـت.

عطاری

زوفا؛ نیرو دهنده
زوفـا اثـر بازدارنـده رشـد ویـروس تـب خـال را
دارد و بـه ایـن منظـور از کمپـرس دم کـرده زوفـا
اسـتفاده مـی شـود .مدیـر مجتمـع تحقیقـات
گیاهـان دارویـی ،طبیعـت گیـاه زوفـا را گـرم
و خشـک اعلام کـرد و بـه خبرنـگار مـا گفـت:
مصـرف ایـن گیـاه بـرای رفـع ناراحتـی هـای
ریـوی ،سـرفه و سـرماخوردگی اثرهـای مفیـدی
دارد« .پویـان» زوفـا را نیرودهنـده ،مقـوی معده
و خلط آور دانسـت و افزود :اسـتفاده از این گیاه
برای رفع تحریک های تنفسـی ،سـرماخوردگی
و آنفلوآنـزا اثربخش اسـت و مصـرف دم کرده آن
بـه صـورت غرغـره یـا نوشـیدن بـرای درمـان گلو
درد مفیـد اسـت .بـه گفتـه وی ،بـرای تهیـه دم
کرده زوفا روزی سـه نوبت و هر نوبت یک قاشـق
مرباخـوری گیـاه در نصـف لیـوان آب جـوش بـه
مدت  10تـا  15دقیقـه دم و مصرف شـود .برای
شـیرین کـردن دم کـرده آن از عسـل اسـتفاده
شـود البتـه مصـرف آن در زمـان بـارداری بایـد با
احتیـاط باشـد.
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تفاوت و کارایی ندارد و از سویی با توجه به پرداخت
اجارهخانهودیگرهزینهها؛قادربهتامینمبلغموردنیاز
برایکاشتحلزونوحتیهزینهخریدسمعکدربازار
آزادنیستم.بهگفتهوی،هرچندبهزیستیدرحدتوان،
حمایتهایالزمراارائهمیدهداماپرداختهزینهها
برایکاشتحلزون،سمعکو...کافینیست.

پشت دیوار سکوت ناشنوایان

فریادبیصدا

دیگری هم با شنوایی متوسط ،متولد سال  71است
که با همه مشکالت ،همواره چراغ امید را در دل روشن
دارد و بدون لحظه ای تردید با اراده ای از جنس پوالد،
موانعومحدودیتهاراکنارگذاشتتا«خواستن،توانستن
است» را به زیبایی در زندگی به تصویر بکشد .او گریزی به
مشکالتکودکیودورانتحصیلدرابتداییمیزندکهبه
دلیلسخنانبرخیهمکالسیهابعدازجلسهاول،دیگر
هیچوقتدرکالسازسمعکاستفادهنکردامااینموضوع
تاثیری در روحیه اش نگذاشت و مصمم تر از همیشه با
نمره های خوب به ادامه تحصیل پرداخت تا آن جا که
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش تغذیه
دام را با نمره های خوب به پایان رساند و حاال دانشجوی
ترم اول دکتراست .او که متاهل است ،اشتغال را از مهم
ترین دغدغه های ناشنوایان و کم شنوایان بیان می کند و
خواستاراجراییشدنسهمیهجذبسهدرصدیمعلوالن
درنهادهایدولتیمیشودومیافزاید:راهاندازیکسب
وکارهایآزادمانندتاسیسواحددامپروریهمبهسرمایه
بسیار زیادی نیاز دارد که به تنهایی نمی توان از عهده آن
برآمدوبهحمایتدستگاههایحمایتینیازاست.

آهنگ صداها و واژه ها کمتر در
دفتر زندگی شان نواخته و حتی
گــاهــی خــنــده هــایــشــان هــم به
سکوت ختم می شود اما ضربان
زندگی شان سرشار از احساس
شکفتن است .در آرزوی شنیدن،
گــاهــی فــقــط حــرکــات دســـت و
صورتشان ،پلی می شــود برای
ارتــبــاط بــا دنــیــای پــر هیاهوی
بیرون و گاهی تنها سهم شان،
مــشــکــاتــی اســــت ک ــه ســرخــط
تــقــویــم روزهـــــای زنــدگــی شــان
می شــود ،مشکالتی مانند نبود
شغلمناسب،هزینهباالیدرمان،
رنج سفر و  ...که بر درد ناشنوایی و
کم شنوایی شان می افزاید.

لب خوانی

هزینه 40میلیونیکاشتحلزون

ژنتیک،عامل 50درصدناشنواییها

شنوایی اش بر اثر سقوط از بالکن خانه در کودکی دچار
مشکلشدواینموضوعدرمقطعراهنماییبرای«جانفدا»
شدت بیشتری گرفت .او آن گاه که متوجه شد برخی
صداها را نمی شنود به جای این که زانوی غم بغل کند،
با کمک مددکاران بهزیستی وارد اجتماع شد و افزون
بر ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ،در فعالیت های
اجتماعی هم شرکت می کند .او حاال معلم کودکان کم
توان ذهنی است و مدتی هم به تدریس ناشنوایان مشغول
بوده است .وی ،برقراری ارتباط این افراد با دنیای بیرون از
خود به ویژه اطرافیان را مهم ترین دغدغه هایشان می داند
و می گوید :با توجه به آشنا نبودن افراد زیادی در جامعه با
زبان اشاره ،بهترین راه ارتباط با ناشنوایان ،لب خوانی آن
هم به صورت آهسته است و آرام و شمرده صحبت کردن
مقابل ناشنوایان ،سبب ایجاد روحیه و انگیزه بهتر و بیشتر
برای این افراد می شود.

دیگری هم که چند سالی است ،رفع مشکل شنوایی
فرزندش به دغدغه او تبدیل شده است ،از پیگیری برای
کاشت حلزون به منظور درمان می گوید و یادآور می شود
که باید چهار سال قبل 35 ،تا  40میلیون تومان پرداخت
می کرد .حتی رنج خانه به دوشی از روستا را به جان خرید
و راهی بیرجند شد تا شاید چراغ امیدی برای درمان
جگرگوشه اش روشن شود اما نشد .وی از مراجعه به
بهزیستی هم سخن می گوید در حالی که چند سال قبل،
فقطسهمیلیونتومانبرایکاشتحلزون،آنهمدرقبال
ارائه فاکتور پرداخت می شد .وی ادامه می دهد :با این که
فرزندمازنظرفکری،جسمیوذهنیمشکلخاصیندارد
امابهدلیلمشکلشنواییوموفقنشدنبهکاشتحلزونو
ناتوانیدرخریدسمعکمرغوب،ازنظرتحصیلیدچارافت
وگوشهگیرشدهاست.اوتامینسمعکدربازارآزادراهزینه
برمیداندومیافزاید:بودونبودبرخیسمعکهاچندان

مدیر کل بهزیستی با اشاره به این که سه هزار و  841نفر
دچار نوعی از اختالالت شنوایی هستند ،علت 50درصد
ناشنواییهاراژنتیکیومادرزادیوناشیازازدواجفامیلی
بیانمیکندومیگوید:ازهر 10هزارنفرجمعیتاستان
 49نفر مبتال به معلولیت شنوایی هستند« .عرب نژاد» از
توزیع  81سمعک و سه هزار و  600بسته باطری سمعک
برای استفاده توان خواهان ناشنوا و کم شنوا با اولویت
کودکان نیازمند ،دانش آموزان و دانشجویان با هزینه کرد
بیش از 800میلیون ریال خبر و ادامه می دهد :بیشترین
آمار معلولیت به ترتیب مربوط به ناتوانی جسمی حرکتی،
ذهنی،شنوایی،بیناییوچندمعلولیتیاست.بهگفتهوی،
از ابتدای امسال  20میلیون تومان کمک هزینه کاشت
حلزون ابالغ شد که در صورت ارائه فاکتور عمل کاشت،
تعمیر و تعویض قطعات کمک هزینه به کودکان ناشنوا و
کمشنوادرحداعتباراتتخصیصیپرداختخواهدشد.

99؛بهره برداری
ازمرکزجامع اهدایخون

میلیـارد و  600میلیـون تومـان مـورد نیـاز،
دو میلیـارد و  200میلیـون تومـان یعنـی
 80درصـد اعتبـار پـروژه تامیـن شـده اسـت
و سـاختمان مرکـز تـا پایـان امسـال تکمیـل

چا پ:شهرچا پخراسان

در گفت و گو با رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مطرح شد:

سقفسستحمایت رویسر10هزارکارگرساختمانی

دغدغهاشتغال

زهراخسروی

زهـرا خسـروی -عملیات سـاخت مرکز جامع
اهـدای خـون اسـتان فروردیـن آغاز شـد .مدیر
کل انتقـال خـون از پیشـرفت  30درصـدی
پـروژه خبـر داد و بـه خبرنـگار مـا گفـت :از دو

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
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مدیرکلبهزیستی:
 50درصدناشنوایی
هادلیلژنتیکی
و مادرزادی دارد
کهناشیازازدواج
فامیلیاست

خواهـد شـد« .عاملـی» زمـان بهـره بـرداری از
پروژه را سـال  99اعالم و اضافه کرد :افزون بر
تکمیل سـاختمان ،برای افتتاح مرکـز به تخت
خـون گیـری و تجهیـزات نیـاز اسـت.

زهراقربانی-کارگرانساختمانیکهآمارشاندراستانبهحدود 10هزارنفرمیرسد
برخالفبسیاریازکارگراندیگرمشاغلکهازمزایایبیمه،حقوقثابت،بازنشستگی
و  ...برخوردارند ،از آن محروم هستند .رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران
ساختمانی استان در گفت و گو با خبرنگار ما به مسائل ریز و درشت این قشر اشاره و
از نبودامنیت شغلیکارگران ساختمانی بهدلیل نبود کارفرمای ثابت و فصلی بودن
کارهایساختمانیگالیهکردوگفت:بااینکهسختیهایرستهساختمانیبرکسی
پوشیدهنیستاماتبعیضآشکاریدراینبارهوجوددارد.بهگفته«علیزاده»استرس،
عواملفیزیکی،شیمیایی،مکانیکی،عواملبیولوژیمحیطکار،نبودتضمینپرداخت
حقالزحمه،آسیبدیدگیو...ازعواملیاستکهکارگرانزیادیباآنمواجههستند
اماشغلآنهابهدلیلنداشتنکارفرمایثابتدرفهرستمشاغلسختقرارنگرفته
است.اوباانتقادازنبودآیتمهاییمانندازکارافتادگیوبیمهبیکاریدربیمهکارگران
ساختمانی ،خواستار نظارت بیشتر مسئوالن سازمان نظام مهندسی و شهرداری بر
صدور پروانه و بیمه ساختمان های در حال ساخت شد تا افراد در صورت بروز حادثه
از بیمه اجتماعی کارگاه استفاده کنند .به گفته وی کارگران ساختمانی که بیمه
نشده اند به انجمن صنفی کارگران مراجعه کنند تا در رسته مربوط ثبت نام و برای
آزمونبهفنیوحرفهایمعرفیشوندوپسازاحرازاشتغالدرجمعبیمهشدههاقرار
گیرند .او با اشاره به آمار شش هزار و  163بازرسی برای
بررسی شرایط بیمه کارگران ساختمانی افزود :از
ابتدای سال  355 ،96نفر ترک کار به دلیل نداشتن
شرایط بیمه داشته اند .وی به مشکل تامین سوخت
دیزلجوشکارانهماشارهکردوافزود:درگذشته
سوخت بر اساس نیاز به آن ها اختصاص می
یافتامابهتازگیسامانههوشمندراهاندازی
شده است و افراد به دلیل نداشتن
شناسهصنفینمیتواننددراینسامانه
ثبت نام کنند و سهمیه آن ها قطع شده
است.

نگاه روز

نابینایان و پنجره امید
دنیای شان تیره و تار است اما پنجره امیدشان باز و چراغ دلشان روشن است .امروز
بهانه و تلنگری برای فراموش نشدن آن هایی است که دنیا را در ال بهالی برگ ها و رنج
های زندگی از پشت نگاه زالل دل ،به وسعت نادیده هایش زیبا می بینند .نابینایان با
همه مشقات ،حصارهای تاریک زندگی را شکسته و کوچه های بیهودگی را پشت سر
گذاشتهاندوبسیارهستندکهبرپلههایترقیایستادهوازدروازههایموفقیتعبورکرده
اند.امادفترمشکالتشانهمقطوراست،مشکالتیکهجنسدغدغهآنبابقیهتفاوت
میکندواشتغالوعملیاتینشدنسهمسهدرصدیجذبافرادمعلولدردستگاههای
اجرایی،مهمترینسرفصلآنراتشکیلمیدهد.بنابرآمارمدیرکلبهزیستیسههزار
نفردراستانبهمعلولیتبیناییمبتالهستندکهبیرجند،قاینوطبسبهترتیببافراوانی
 406 ،793و  375بیشترین و خوسف با  54نفر ،کمترین آمار را به خود اختصاص
میدهد.بهگفته«عربنژاد»،غربالگریکودکاندرسنینقبلازدبستانبرایشناسایی
اختالالت بینایی ،پیگیری مناسب ساز ی اماکن و ابنیه عمومی و دولتی برای تردد بی
خطرنابینایانوکمبینایانو ...ازاقدامهای انجامشدهبرایاینقشراست .باهمهاین
اقداماتاینقشرنیازمنددیدهشدنهستندتاپنجرهامیدشانرویدنیایامیدبازبماند.

