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استان در میانه جدول
سالخوردگی
خراسان جنوبی رتبه  16سالخوردگی در کشور
را دارد و با این موقعیت استان در میانه جدول
کشور ایستاده است .براساس توضیح و پیش
بینی مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی
حدود  80هزار نفر در استان  60سال و بیشتر
سن دارند که از این تعداد 31هزار نفر مرد و 41
هزار نفر زن هستند و این آمار باال بودن جمعیت
زنان سالخورده را در استان نشان می دهد .بنا به
آماری که «مهرآور» ارائه کرد :جوانان  18تا 35
سال استان  244هزار نفر هستند که  127هزار
نفر را مردان و  117هزار نفر را بانوان تشکیل می
دهند و سهم جوانان استان  29.7درصد جمعیت
استان است .این عددها بر اساس آمار والدت و
وفات ها پیش بینی شده است و بر مبنای شاخص
های کشور 64.8 ،جمعیت استان و حدود دو
سوم افراد در سنین  15تا  64سال یا پنجره
طالیی(جمعیت مولد یا بالغ) هستند.

بزرگ ترین بخش Icu
استان در بیمارستان قاین
بزرگ ترين بخش  ICUاستان در بيمارستان
شهداي قاين افتتاح می شود .دکتر «اسحاقی»
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد :با وفاي به عهد چهره ماندگار
عرصه سالمت ايران  ١٤ ،مجموعه كامل بخش
 ICUتحويل بيمارستان شهدای قاين شد و
روزهای آینده طی مراسمی به بهره برداری
خواهد رسید.

غربالگری شنوایی
14هزار نوزاد
 13هزار و  924نوزاد از ابتدای امسال در استان
غربالگری شنوایی شدند .بنا بر آمار معاون امور
توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی،
از این تعداد  130کودک به مرحله تشخیص
راه یافتند و پس از ارزیابی  41نوزاد مبتال به
کم شنوایی خفیف تا عمیق شناسایی شدند
و مداخالت توان بخشی و دارویی برای آن ها
تجویز شد«.شرفی» گفت :از  41کودک کم
شنوای شناسایی شده 21 ،نفر تحت مداخالت
دارویی قرار گرفتند و  20نوزاد سمعک دولتی
دریافت کردند و چهار کودک در نوبت کاشت
حلزون هستند.
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زیر سقف ترک خورده زندگی

دل نگرانی های یک مادر

قاسمی

درد دل های مادر
یکی دوتا نیست ،از
یخچالی که دم عید
چیز زیادی در آن
پیدا نمی شود و از
فرش هایی که یکی
در میان تبدیل به
موکت هایی نازک
شده اند ،چیزی
نمی گوید

گذران زندگی با
 45هزار تومان
یارانه برای هر
کدام و  300هزار
تومان مستمری
کمیته امداد برای
 4نفرشان سخت
می گذرد .درآمد
دیگری نیست و
شاید چاره ای جز
چشم دوختن به
حقوق زهرا نباشد

عطاری

چشم های قشنگی دارد ،دو نقطه سیاه که در قاب گرد
صورتش شرمگین می خندد شاید به روزهای خاکستری
زندگی .چشم هایش همه قشنگی دنیای آن زن است،
همه زیبایی هایی که او را به ادامه زندگی امیدوار می
کند .قرار است پشت و پناهش شود که اگر نه ،پس از سه
دختر؛ خدا او را به مادر نمی داد .علی فقط پنج سال دارد
خاطرات زیادی از پدر یادش نیست اما زندگی برایش
بیشتر روزهای خاکستری دارد .پدرش محمد سال 97
چشمازدنیابست،کارگربوداماکارثابتینداشت،گاهی
چاه می َکند یا ضایعات جمع می کرد و ...بدون بیمه و
حقوق ثابت و برای همیشه ترک شان کرد .بعد آن ،علی
کوچک ،مرد خانه شد و شانه های ظریف مادر زیر بار نبود
پدر خم شد و حاال جثه الغر و چشمان خسته مادر این را
فریاد می زند .دختر بزرگش فاطمه را چند سال قبل با هر
زحمتیبودراهیخانهبختکردوحاالجمعشاندراتاق
هایگنبدی،چهارنفراست.مادرهنوز 50سالندارداما
بیماری قلبی و نفس تنگی گاهی امانش را می برد .فائزه
 20ساله سه ماه است عقد شده و نگران تامین جهیزیه
است .زهرا هم سال دهم دبیرستان است و با وجود عالقه
بهطراحیوهنرواستعدادزیاددراینزمینهبهدلیلهزینه
های تحصیل ،به درس خواندن در رشته فرش راضی
شده است 16 .ساله بیشتر نیست ،یک گوشی دارد که
درست کار نمی کند اما هر طور است کالس های شاد را
با آن پشت سر می گذارد و بعد از آن راهی مغازه آب نبات
فروشی می شود .روزی هشت ساعت کار می کند و ماهی
 500هزار تومان می گیرد تا کمک خرج خانه شود .آن ها
حقوق ثابتی ندارند ،مادر از گذران زندگی با  45هزار
تومان یارانه برای هر کدام و  300هزار تومان مستمری

کمیته امداد برای چهار نفرشان می گوید و این که درآمد
دیگری نیست و شاید چاره ای جز چشم دوختن به حقوق
زهرانباشد،فائزههمکهعقدشدهاستو امروزیافرداباید
جهیزیه اش را بچیند.

دغدغه های مادر یکی دوتا نیست
نگرانی های مادر فقط این ها نیست دغدغه سقف
گنبدی آشپزخانه را دارد که در چند نقطه ترک هایی
برآن دیده می شود ،سفارش برادر شوهرش را به یاد
دارد که شاید سقف روی سرشان پایین بیاید .خانه
متعلق به برادرشوهرش است که هر چند اجاره ای برای
اتاق های گنبدی و قدیمی نمی گیرد اما هزینه ای برای
بازسازی خانه هم ندارد .پس راضی اند که اجاره ندهند
و سرپناهی باالی سرشان باشد حتی اگر زمستان سرد
را با چراغ نفتی در اتاق های به هم پیوسته گنبدی سر
کنند و گاهی دنبال نفت بدوند و سوز سرما را شب و روز

همسرانه

رازک

تکنیک حل مسئله

رازک ،دارویی مقوی معده است و برای رفع سوء هاضمه و درمان صرع ،سل و
اسهال خونی تجویز می شود .به گفته محقق گیاهان دارویی ،این گیاه طی قرن
ها به عنوان مسکن و آرام بخش مصرف شده و دارویی خواب آور است .آن طور
که «زنگویی» می گوید :مصرف رازک برای تنظیم ترشحات عادت ماهانه زنان
توصیه می شود و برای رفع هیجانات و ناراحتی های حاصل از مسمومیت بسیار
موثر است .رازک خاصیت باکتری کشی قوی دارد و بدین منظور برای جلوگیری
از فساد باکتریایی مواد غذایی نیز مورد استفاده است .وی برای پیشگیری از
عفونت ،رازک را توصیه می کند و می گوید :افرادی که افسردگی دارند ،نباید
رازک را مصرف کنند .گاهی اوقات رازک باعث خارش پوستی می شود و مصرف
این گیاه دارویی برای مادران باردار مناسب نیست .افرادی که مبتال به سرطان
پستان هستند به طور جدی باید از مصرف رازک خودداری کنند و مادران شیرده
و کودکان زیر دوسال هم مجاز به استفاده از رازک نیستند .به گفته وی برای
تهیه دم کرده رازک یک قاشق سوپ خوری از پودر خشک گیاه را  5دقیقه در آب
جوش بخیسانید و آن را در 220گرم آب به مدت  10دقیقه دم و مصرف کنید.

تکنیک حل مسـئله یکـی از کاربـردی ترین مهـارت ها بـرای حل اختلاف و پیدا
کردن راهکار مشترک در زندگی است که زوج ها باید در یادگیری آن بکوشند.
نکتـه اول برای حـل اختالفات این اسـت کـه روی یک موضـوع تمرکـز کنند چرا
که تلاش برای حـل چندین موضـوع مـورد اختالف در یک گفت وگو سـبب سـر
درگمی و کـج فهمی می شـود .در قدم دیگـر به گذشـته و وقایع قبلـی نپردازند،
شـخم زدن خاطرات بد و یـادآوری رفتارها و صحبت های گذشـته طرف مقابل،
بـرای انجام گفـت و گویی سـازنده مهلک اسـت .بـرای مطـرح کردن تعـارض ،از
بـه کاربـردن جملات بـا ضمیـر «تـو» خـودداری شـود چـرا کـه شـروع مکالمـه بـا
انگشـت اتهـام و طـرح موضـوع بـا محوریـت طـرف مقابـل ،سـبب تدافعـی شـدن
زوج می شـود.
از ضمیر «من» برای بیان اختالف و تعارض اسـتفاده نکنند .بـه طور مثال وقتی
همسـری از دیر به خانه آمدن شوهرش ناراحت اسـت ،بهتر است به جای گفتن
جمله «تو چرا همیشـه دیـر به خانه مـی آیـی» از جمله «مـن از این که شـب ها دیر
به خانه می رسـی ناراحت و نگران می شـوم» اسـتفاده کند .بلندی صدای خود
را کنتـرل کنـد زیـرا صحبـت کـردن بـا فریـاد و صـدای بلند سـبب تدافعی شـدن
طرف مقابل می شـود .از سـوی دیگر بـرای هم سـخنرانی نکنند.

مادرانه

فرزند سالم
شیرینی عید

روورکرده طبسی
شیرینیروورکردهطبسیازدوالیهنانتهیهمی شودکهبینآنهاحلواییمخصوص
ازشیرهانگورقرارمیگیرد.
●●مواد الزم :آرد سفید ۷۵۰:گرم ،آرد گندم ۲۵۰ :گرم ،روغن جامد ۴۵۰:گرم،
پودرخمیرمایه:یکقاشقمرباخوری،آبولرم:یکلیوان
طرزتهیه:خمیرمایهرادریكلیوانآبحلکنیدو ۱۰دقیقهاستراحتدهید.روغن
را اضافه کنید و بعد کم کم آردها را که از قبل مخلوط و الک شده است به روغن وآب
بیفزایید و خمیر را خوب ورز دهید ،خمیریک ساعت باید استراحت کند .خمیر را با
وردنه پهن کنید ،باید نازک باشد و سپس با وسیله ای مخصوص که در زبان محلی
به آن تک تکو می گویند به آن ضربه بزنید تا سوراخ های ریزی ایجادشود .سپس
خمیرراقالببزنیدودرفرقراردهیدتانانروورکردهپختهشود.بعدازپختباحلوای
مخصوصدوعددازنانهارارویهمقرار دهید.حلوایمخصوص:موادالزم:شیره
انگور ۷۵۰:گرم،شکر ۶۰۰:گرم،آردگندم۳۰۰:گرم،هل:یکقاشقمرباخوری
 ،گالب:یکاستکان،جوزبویایپودرشده:یکعدد،زعفران:بهمیزانالزم
●● طرزتهیه:
آردراباکمیروغنمخلوطکنیدتابهصورتآردنمداردرآید.سپسباحرارتخیلی
کمآنراتفتدهیدتاطالییرنگشود.
شکر را به صورت شیره درآورید( هرلیوان شکر یک لیوان آب ) بعد روی حرارت
بگذاریدتابهجوشآیدوشکرحلشود.درپایانشیرهشکروشیرهانگوررامخلوطوآرد
تفتدادهشدهراالکوهمراهگالب،هل،جوزبویاوزعفرانبهشیرههااضافهکنید.
مواد را با همزن دستی به آرامی مخلوط کنید و روی حرارت مالیم قرار دهید و هم
بزنیدتابهصورتحلوادرآید.

بـرای داشـتن فرزنـد سـالم اسـتفاده از رژیـم غذایـی متعـادل ،متنـوع و مغـذی،
مصـرف ویتامیـن  Cو دیگـر آنتـی اکسـیدان هـا ،روی ،ویتامیـن  Bو  ، Eکلسـیم
و ویتامیـن  ، Dحفـظ وزن در محـدوده طبیعـی ،محـدود کـردن تمـاس زوج هـا
بـا مـواد شـیمیایی (حشـره کـش هـا ،مـواد افزودنـی ،شـوینده ،مـواد آرایشـی و
داروها) ،دوری از امواج رادیوتراپـی ،امواج تلفن همراه و  ، ...بررسـی زوج ها از
نظـر عفونت هـای مختلـف و درمان بـه موقع در صـورت نیـاز ،پرهیز از اسـتعمال
دخانیـات ،داشـتن تحـرک بدنـی مناسـب ،حمایـت روحـی توسـط همسـر و
اطرافیـان و  ...توصیـه مـی شـود.
همچنیـن فاصله مناسـب باردار شـدن بـرای زنـان در سـنین کمتر از  35سـال،
حداقـل  18تا  24مـاه و در زنان باالی  35سـال بـدون هیچ بیمـاری زمینه ای و
عارضـه در بـارداری قبلـی ،حداقل  12ماه اسـت.
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تحمل کنند تا نفت برسد .این جا وسط شهر و جایی ست
و که همسایه های شیک پوش و اتو کشیده پشت دیوار
استانداری ،می روند و می آیند و از این طرف دیوار هیچ
نمی دانند که چرا او به اجبار با فرزندانش در خانه ای
سر می کند که زمستان ،گرما ندارد و تابستان ،خنکی.
همسایه های شیک پوش پشت دیوار استانداری داخل
خودرویشان گرم تر و خوش آب و هواتر از این طرف دیوار
است و چقدر فاصله. ...درددل های مادر یکی دوتا
نیست ،از یخچالی که دم عید چیز زیادی در آن پیدا نمی
شود و از فرش هایی که یکی در میان تبدیل به موکت
هایینازکشدهاندوازاینکهفائزهسهسالقبلبهدلیل
بیماری مادر ،ترک تحصیل کرد و حاال در 20سالگی
کالس یازدهم است و ادامه تحصیلش در رشته طراحی
دوخت هزینه دارد ،چیزی نمی گوید .نمی داند به کدام
فکرکندبهلوازمموردنیازاو،جهیزیهاش،بهرختشویی
که خراب شده است ،سقفی امانتی که در باران چکه
می کند و پولی که برای پیش پرداخت ندارد تا از مسکن
کمیتهامداداستفادهکند.سکوتشبوروزهایمادردر
همه این اندیشه ها می گذرد ،در سیرکردن ،پوشاندن،
گرم کردن خانه ،گوشی خراب دختری که در سکوت
درس می خواند و هر روز راهی آب نبات فروشی می
شود تا شیرینی آب نبات را بسته بندی کند یا بفروشد
شاید که چند ریال زندگی اش شیرین شود .سقف خانه
های گنبدی بلند است و سایه شان سرد ،شاید بر سر این
همسایه های استانداری سردتر ،سرویس بهداشتی
خارج از اتاق ها و در انتهای داالنی طوالنی است اولین
چیزی که به ذهن می رسد ،ترس در شب های سرد
زمستان برای رفع ساده ترین نیازهای روزانه است.
هراس دیگر در اتاقکی کوچک سرباز می کند ،اسمش
را حمام گذاشته اند ،پشت در چوبی کوچک و شکسته
ای ،یک دیوار آجری تیغه ای کشیده اند تا رختکن و
حمام را جدا کنند خبری از کاشی و سرامیک نیست و
فقط دوشی بر دیوار نصب کرده اند .اتاق قدیمی با همان
طاقچهکوچکحمامآنهاستوسرمایآنراچراغنفتی
جبران می کند .زیر آسمان شهر ،ده ها و صدها دغدغه و
دل نگرانی در زندگی آن هاست تا کسی برای کم کردن
آن دستی از آستین مهربانی بیرون آورد.
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یادداشت خبرنگار					

ضرورت های مقابله با اعتیاد
محمد حسین باکمال -اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی جوانان زیادی را
درگیرکرده است و منحصر به یک شهر و چند شهر نیست بلکه این بالی خانمان
سوز درکل کشور ،گریبان گیرخانواده های زیادی شده است و همچنان قربانی
می گیرد.نگاه به معتاد به عنوان مجرم نگاه درستی نیست بلکه او از طرف
سوداگران مرگ،گرفتار یک آسیب اجتماعی شده و بیماری است که باید درمان
شود.آنچهمسلماستیکیازعواملبهتباهیکشیدنوانحطاطاخالقیجامعه
اعتیاد به مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی آن است و ضرورت پیشگیری از اعتیاد
جوانان به این مواد برهیچ کس پوشیده نیست .تالش های ناجا به منظور مقابله با
سوداگران مرگ و شهادت جمع زیادی از این عزیزان که فرزندان ما هستند دلیل
روشنی برمقابله بی امان نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدراست اما این
مبارزه و مقابله به تنهایی کارساز نیست و همگان باید نیروی انتظامی را کمک
کنند تا این مواد افیونی نابود و راه ورودش به کشور مسدود شود.راهکارهایی که
برای پیشگیری به نظرمی رسد درمرحله اول آگاهی بخشی مستمر و هشدار در
خصوص پیامدهای مصرف مواد مخدراست تا جوانان و خانواده ها مراقب باشند
به دام اعتیاد نیفتند و بدانند که سیگارکشیدن مقدمه ای برای شروع اعتیاد و
مصرف یک بار مواد مخدر برابر با یک عمر بیچارگی و بدبختی است .نکته دیگر
این که والدین درخانواده ها و معلم ها در مدارس بر افزایش عزت نفس و خود
باوری و اعتماد به نفس فرزندان و دانش آموزان باید تمرکزکنند و ضمن ارتباط
صمیمیُ ،بعد معنوی آن ها را تقویت و با نماز و قرآن مأنوس کنند.از طرف دیگر
وظیفه و رسالت دولتمردان و نهادهای مرتبط دراین زمینه بسیار سنگین تر
است که برای پیشگیری از اعتیاد می بایست بسترها و زیرساخت های الزم به
منظور کسب مهارت و اشتغال جوانان و سر و سامان گرفتن آن ها را فراهم کنند.
به عالوه این که خانواده ها باید درانتخاب دوست توسط فرزندان خود حساس و
رفت و آمدهای آنان را با مالحظات الزم زیر نظر داشته باشند و در صورت مشاهده
رفتارهای مشکوک از مشاوران زبده کمک بگیرند.امروزه گسترش اعتیاد دیگر
کوچک و بزرگ و زن و مرد نمی شناسد و آثار آن را در جای جای شهرها می توان
یافت بنابراین یکی از برنامه های جدی که باید به آن توجه شود بدون شک برنامه
ای اثرگذار برای ترک دادن افرادی است که به این آسیب اجتماعی مبتال شده
اند و از همه مهم تر پیشگیری از گسترش آن به دیگران با یک بسیج عمومی است.

بازگشت به خانه
بعدازتالشسهساعتهتیمهایامدادی؛پنجکودکمفقودشدهدرروستایخیرآباد
اسدیهپیداشدند.معاونامدادونجاتجمعیتهاللاحمراستاناعالمکرد:ساعت
 20:30سه شنبه شب با اعالم گزارشی مبنی بر مفقودی پنج کودک در محدوده
روستایخیرآبادازتوابعاسدیه،تیمهایامدادیبهمحلاعزامشدند«.اسعدزاده»
از مشارکت سه تیم امدادی از شعبه درمیان در این عملیات جست و جو خبرداد و
افزود :با تالش سه ساعته این تیم ها و با همکاری نیروی انتظامی ،کودکان مفقود
شدهباسالمتکاملپیداوبهخانوادههاتحویلشدند.بهگفتهاوکودکاندرمسیر
روستای گاویج به خیرآباد طی طریق داشته که به دلیل تاریک شدن هوا و ترس از
عواملمحیطیبهزیریکیازپلهایجادهایپناهبردهاند.

