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سیاسی ،اقتصادی ،ف

رهنگی ،اجتماعی

معاون سازمان صمت خبر داد:

خراسان شمالی

آشپزی

کشف اقالم ضد کرونایی
احتکار شده

حس

ادت فرزند بزرگ تر

گروه اجت
ماعی -حسادت بچ
های اول که برادر یا
طبیعی
خواهر جدید دارند
است .در این سن
کودک درک درستی از
دنیا آمده ندارد.
شرایط کودک تازه به
زمانی که کودک
بزرگ
بزرگتر زیر  2سال،
به برادر یا خواهر
تر تبدیل میشود،
شرایط سختی را دارد
و
برایش
پذیرش
یک
دشوار
بچه جدید
است.برای
کنترل این وضعیت
خلوت کردن
با
فرزند
دقایقی از روز را برای
اول
تان در
نظر بگیرید .لبخند
در آغوش
زدن ،بوسیدن و
کشیدن کودکی که به
شما نیازمند است،
حسادت موثر
می تواند در کاهش
باشد .وقتی کودک
می
بیند
در
حال
پ
هستید
رستاری از نوزاد
شروع میکند به بهانه
گرفتن و نق زدن ،در
تان باشد
این زمان حواس
شروع به سخنرانی و
توجیه او نکنید .او
توجه و بغل اش کنید.
فقط میخواهد به او

د

وربین اجتماعی

به فکر هم باشیم

علوی -این روزها با
شیوع ویروس کرونا
بسیاری مردم از
ماسک ،دستکش و مواد
ضد عفونی کننده
ا
استفاده می کنند.
ستفاده از این اقالم
برای جلوگیری از
تا
سرایت ویروس
حدود زیادی می
تواند موثر باشد اما
آن چه این روزها
دیدنش خون بسیاری
از
افراد
آگاه را به
می آورد ،رها
اصطالح به جوش
کردن ماسک و د
ستکش
در
معابر و خیابان
های مختلف است.
این که فقط به فکر
دور ریختنی را در
خود باشیم و مواد
چرا برخی از ما خیابان رها کنیم ،جای
بحث و تفکر دارد.
آن
قدر خودخواه شده
می
ایم و به خود اجازه
دهیم سالمت مردم،
از کودک گرفته
در معرض خطر
تا سالمند را چنین
قرار دهیم؟ مگر
نه
این
که
بارها اطالع
رسانی شده است،
در صورت استفاده
د
نکردن از ماسک یا
ستکش آن ها را در
سطل زباله در دار
این روزهای
بیندازیم؟ کاش در
سخت
کمی
به
فکر هم باشیم.

فعالیت دامداری ها

سالمتی ق
اسدی

در محدوده شهری

ربانی بی توجهی

4

مواد الزم

سیر خشک مقداری،

نمک ،روغن مایع یا
مقدار الزم.

زیتون یا کنجد به

حریره سیر

طرز تهیه
ابتدا سیرها،
نمک و روغن را در
روغن آن کم
میکسر می ریزیم .اگر
بود باز هم اضافه
می کنیم به صورتی
باشد و نه
که نه خیلی رقیق
سفت .می توانیم
مقداری پودر فلفل هم به
کامال سلیقه ای
آن اضافه کنیم این
است سپس آن را
درون ظرف دردار
مقداری
و
تمیز
روغن
و
می
روی
آن
ریزیم تا خشک
ظرف
نشود .قبل از قرار
دادن سیر داخل
حتما مطمئن شوید
کامال خشک باشد.

صفحه ۸

اجتماعی

در
محله پیچیده حاصل ف
تزیینی
اضالب های رها د
شاید
شــده در کوچه
امداری هاست ،اضافه
باورتان نشود اما در
ها و فضوالت دامـ
می کند :جدا از
حریم شهری دا
ـی این بوی ن
بــجــنـ
اســت و آفتاب می
مــداری هاست که
امطبوع آن ها که
ـورد ،در بــرخــی م
گیرد .در بــاز است،
مدام ما را آزار می
هیچ ناظری وجود
ــحــالت بهداشت
خیلی کم
دهد ،صدای
ندارد تا جلوی
دیــدن ایــن صحنه
شان تمام نشدنی
رعایت می شــود و با
فعالیت آن ها را بگیرد.
حالم را بد می کند،
ایــن که او از
است ،ما فضایی
آرامــش
و
خبرنگار
تاریک،
ما
آسایش
نمور
می
و
بسیاری از ساکنان ایـ
نداریم و
بسیار بد که در واقع
خواهد صدایش را به
ـن مناطق از این
همسایه مان آغل
که از دام ها ن
مسئوالن برساند.
درد می نالند اما
گهداری
گوسفندان است،
هنوز
از
می
نه
کند
تنها
پیرزنی
مشکل
درباره
توجهی به ایــن
ها رفع
ناراحتی
آن در انتهای
مکان می پرسم
و گالیه ما ندارد.
نشده بلکه مسکن
یکی از کوچه ها
موقتی
چند
نیز
که گویا مالک آن
نوجوان
برای
بهبود
در همین
است اما فقط
در حال توپ بازی
وضعیت آن ها در
سکوت می کند.
کوچه  2کودک در
هستند ،یکی از آن
نظر گرفته نشده
حال بازی یکی
است .ن
ها مقابل در
در پاسخ به سوال
از زن ها خانه ای
خانه شان هستند،
گهداری دام و طیور در
خبرنگار ما که به
را نشان می دهد
در می زنم ،که
حواشی یکی از د
دنبال مــادرشــان
شهر بیداد
صاحبش از تعداد
می گوید که در
می کند؛ ناظرآباد
امداری ها بود ،به سوی
بسیار زیادی دام
انتهای یکی ن
یکی از این اشـ
 2خانه دیگر
گهداری می کند ،تا
حواشی است که هر
ـاره می کند و می
از کوچه هــای ن
بار
گوید:
انتهای
گذر
اظرآباد
این
دا
کوچه
2
می
مــداری
خبرنگار ما
خانه های
تعداد زیادی
به این منطقه
روم ،ساختمان
زیادی وجود دارد.
می خورد مردم
دام دارند و آن ها را
در
فرصت
شباهتی به دامــداری
زمین
را
ن
ـ
بایر
البته او می
غنیمت می
ـدارد ،خانه مسکونی
کنار خانه شان رها
افزاید :از  20روز
شمرند و دردهــای
است که صدای
می کنند در حالی
دیگر همه گو
خود را از که ما
دام هایی را
سفندها از حیاط
همیشه در ایــن
وضعیت دامــداری ها و
که به دلیل سرما
آن بــه گــوش می
منطقه بــازی می
نگهداری دام در
به مراوه رسد.
این منطقه
تپه برده اند
کنیم و مجبوریم بوی
مطرح می کنند.
به ناظرآباد برمی
بد و صدای آن ها
گردانند و مـ
را داستان وح
تحمل کنیم.
دوباره به طور خاص
ـردم نگرانند ،برخی
شتناک آن زمــان ش
بیماری ها شیوع
برای بررسی وضعیت
ــروع می پیدا
بهداشت
یکی از سوپ
شود ،آن هم در
کرده است اما هنوز
عمومی و وجــود دا
رمارکت هــای ایــن
زمانی که بیماری
مـــداری
بهداشت عمومی
کرونا
منطقه
ها
در
در
برخی محالت
شیوع پیدا کرده است.
این منطقه سری به
صحبت هــای ایــن نــوج
رعایت نمی شود و گویا
ــوان را تایید می
ناظرآباد زدم .در
م
کند
یکی
و
از
سئوالن
ک
ـ
می
ـارگ
ـ
اقدامی
افزاید:
در
انتهای یک کوچه در
ـران شرکت آب و ف
با آغاز فصل سرد
این خصوص انجام
مکانی که پارک
تعداد شهری که
اضالب نمی دهند.
ســردار شهید
زیادی از آن ها
شنونده مکالمه ما
به مراوه تپه می
«قاسم سلیمانی»
و گویا از اما
در حال هنوز
روند اما اهــالــی
یک منبع مطلع با
شکل گیری اســت،
پی
اســـت ،مــی گــویــد:
هستند کسانی که در
رمردی
بیش
خانه
از
بیان این که سامان
20
های
د
ایستاده خود از دام
است و می
دهی این دامداری ها
امداری در این منطقه
زنده و انــواع طیور
گوید :تو را به خدا
بر عهده شهرداری
شهری وجود دارد و
نگهداری در
به مشکل می
ما در این
سازمان جهادک
حالی که فعالیت
کنند و هیچ توجهی
محله رسیدگی کنید،
شاورزی اســت ،ادامــه
دامــداری ها در این
به بهداشت نمی
من نمی کنند.
می دهد :واکسی
محدوده ممنوع است.
دانــم چــرا هنوز ایــن
ناسیون و سم پاشی این
منطقه پــر اســت از
دا
به
د
این ساکن محله ن
یکی دیگر از کوچه
امداری هایی که به
مـــداری ها از ســوی
نهادهای متولی
های ناظرآباد می
اظرآباد ادامه می دهد:
طور غیر بهداشتی
روم ،خلوت و
هر روز جلوی
کار می کنند
انجام می شود.
بدون تردد است
مغازه را تمیز می
و ما اهالی و هم
اما
کنیم
اما
سایگان
صدای
به
را
گو
وی می گوید :با گ
عاصی کرده اند.
محض عبور دام ها ،ف
سفندها و انواع طیور را
سترش شهر حریم شهر
ضوالت شان در تمام
می شنوم .در به
او ادامه می
کوچه پخش
انتهای کوچه 3
روستاها رسیده و یکی
می شود .او که به
دهد :این بوی نام
زن ایستاده اند و
از راه های خروج
گفته خود ویـ
طبوعی که منزل
م
ـروس
درباره دامداری
ها
از
کرونا
سکونی
اش
حواشی
صحبت
در همسایگی
شهر انتقال آن ها
می کنند ،سگی
یکی از مقابل
به شهرک های د
در یکی از خانه
امداری و دامپروری در
ها دراز کشیده
ینگه قلعه و رو
ستاهای اطراف است.

سالمت نامه

K H O R A S A N S H O M A L I

نیش «کرونا » یی بهکسب وکار
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رژیم
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های سخت ممنوع

گروه اجت
ماعی -پیروی از رژیم
های سخت و کم
ویروس
کالری در بحران کرونا
ممنوع است .عضو
هیئت علمی و رئیس
شمالی با
انجمن تغذیه خراسان
تاکید بر این مطلب
اظهارکرد :عالوه بر
و شست و شوی
رعایت اصول بهداشتی
مداوم دست ها با
آب و صابون و ،...
ای می
توصیه های تغذیه
تواند در این زمینه
موثر
باش
د.دکتر
«م
ترین عوامل
حمدرضا جلیلوند» مهم
پیشگیری از این
بیماری را تقویت
تغذیه مناسب
سیستم ایمنی و داشتن
دانست و اظهارکرد:
رعایت اصول تعادل
موادغذایی و ا
و تنوع در مصرف
ستفاده از آنتی اک
نیاز
سیدان ،انواع ویتامین
و ...به منظور حفظ
ها به میزان مورد
سالمت
و
تقویت سیستم
توصیه می
ایمنی در همه شرایط
شود و فقط محدود
به زمان خاصی نی
داروها و مکمل
ست.وی توضیح داد:
های کورتیکواست
روئیدی که برخی ورز
افزایش توان
شکاران به منظور
و قدرت و حجم
دهی مصرف می
سیستم
ایمنی
است
و
ا
کنند ،تضعیف کننده
ستفاده
از آن ها در شرایط
توصیه نمی ش
کنونی به هیچ عنوان
ــود.وی تاکید کرد:
از هر گونه اقــدام
تشویش و نگرانی
هیجانی که باعث
اذهان عمومی شود ،به
شدت خودداری کنید.

اصناف در انتظار بسته حمایتی وزارت خانه

صفحه ۸

فرماندار خبر داد:

منفی شدن تست  2بیمار مشکوک
به کرونا در شیروان
۲

گفت و گو با نایب قهرمان کیوکوشین کشور

کیوکوشین در حاشیه تاتامی
۵

حراج سالمتی در برخی نانوایی ها

معاون عمرانی استاندار
ناگهان تغییرکرد

صفحه ۲

۲
گفت و گو با کارگردان ،تهیه کننده و مجری یک برنامه پربیننده

رئیس هیئت ورزش های همگانی مطرح کرد:

 53کمیته ورزش های همگانی؛ دریغ از یک سقف
صفحه ۵

«

دستپخت

«سیدوحید حسینی» قبل از این که برنامه
پربیننده «دستپخت» را تهیه کند کارمند
تلویزیون بوده و برنامه های زیادی ...
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