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گروه اجتماعی -این روزها به دلیل تعطیلی مدارس دانش آموزان
خانه نشین شده اند ،برخی بخشی از ساعات فراغت در خانه را به
خواندن و مرور کردن درس ها اختصاص داده اند و برخی دیگر هم
به بازی و گشت زدن در اینترنت .از آن جایی که بیشتر خانه های
امــروزی آپارتمانی است و بچه ها نمی توانند جنب و جوش داشته
باشند ،سرشان مرتب در تبلت خودشان یا گوشی همراه والدین شان
یا لپ تاپ است.
در روزهــای اخیر گشت زدن در فضای مجازی یکی از مهمترین
تفریحات کودکان محسوب میشود و این در حالی است که اکثر
والدین نظارتی بر فعالیت آن ها در این محیطهای غیرواقعی ندارند.
در همه کشورهای پیشرفته سال هاست والدین به کمک نرمافزارهای
ویــژه فعالیت فرزندان خود را در اینترنت کنترل میکنند و حتی
با استفاده از رمز عبور ،اجازه ورود آن ها را به بسیاری از سایتها
نمیدهند اما در کشور ما نظارت چندانی بر این موضوع وجود ندارد.
عدهای از خانوادهها نیز نداشتن وقت کافی را بهانه میکنند و بدون
آگاه کردن کودک درباره محیط مجازی به او اجازه میدهند ساعات
زیادی را در اینترنت بگذراند.
اگر خانوادهها درباره خطرات احتمالی محیطهای نامناسب مجازی
با فرزندانشان صحبت نکنند ،باید در آیندهای نزدیک در انتظار به
بار آمدن مشکالتی بزرگ باشند زیرا عم ً
ال تربیت کودک از دستشان
خارج میشود و نمیتوانند هیچ کنترلی بر اعمال و رفتار او داشته
باشند .بهتر است والدین برای گشت زنی در اینترنت زمان مشخصی
را تعیین کنند و خودشان نیز بر سایت ها نظارت داشته باشند و

دوربین
اجتماعی

همچنین به فرزندان خود اجازه ندهند به دلیل
آسیب های روانی ،فیزیکی بیش از حد بازی
های اینترنتی انجام دهند.کودکان ما باید
آموزش ببینند که چگونه از اینترنت استفاده
کنند.
در ابتدا باید سایتهایی را در صفحه خانگی
تعریف کنیم که از محتوای مطالب آن ها کام ً
ال
آگاه هستیم .یکی از مهمترین نکاتی که والدین
باید به آن توجه ویــژه ای داشته باشند این است
که ساعات ورود کودکان به اینترنت را کنترل کنند و
اجازه ندهند کودکشان بیشتر از یک ساعت در روز در محیط
مجازی باشد و در طول این مدت مطمئن شوند که فرزندشان سراغ
چه سایتهایی میرود و این مستلزم این است که پدرها و مادرها
سطح اطالعات خود را باال ببرند.
حتی والدین باید زمانهایی را در کنار کودکانشان در محیط
مجازی بگذرانند و جنبههای مثبت استفاده از اینترنت را به صورت
غیرمستقیم به آن ها آموزش دهند.
خطرناکترین محیط مجازی چتروم است که والدین باید در این
زمینه هوشمندانه عمل کنند و به کودک اطمینان دهند که اکثر
افرادی که در گفت و گوهای چترومها شرکت میکنند با اسم ،سن
و موقعیت واقعی خود وارد این محیط نشدهاند و ورود آن ها به این
چترومها تنها به این دلیل است که سالمت (چه روانی و چه جسمی)
افراد ناآگاه و زودباور را به خطر بیندازند.

چرا در خانه نمی مانید؟

علوی -انگار این روزها برخی افراد متوجه وخامت اوضاع نیستند .عده
ای سرعت شیوع ویروس کرونا را جدی نگرفته اند و به زعم خود،
خود را مقاوم تر از این حرف ها می دانند که با حمله یک ویروس
از پا دربیایند .برخی افراد مردمی را که در کوچه و خیابان ها نکات
بهداشتی را رعایت می کنند ،مورد تمسخر قرار می دهند و از آن بدتر
این که اطالعیه و اعالمیه های بهداشتی را نیز نادیده می گیرند .این
قدر این بی توجهی با نزدیک شدن به ایام نوروز بیشتر شده است که
مسئوالن امر را ناچار کرده تدبیری بیندیشند و مردم شهر را با بلندگو
به ماندن در خانه های شان توصیه کنند .چند روز مانده به نوروز و
اسفند امسال مانند سال های گذشته رنگ و بوی عید ندارد ،بسیاری
از مردم به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در خانه مانده اند و در
مقابل آن هستند عده زیادی از افرادی که بی اعتنا به همه هشدارها
همچنان در خیابان ها به راحتی قدم می زنند و در به در به دنبال
خریدهای نوروزی خود هستند و گویا قصد دارند نوروز را با قوت
برگزار کنند و مراسم دید و بازدید خود را انجام دهند و باید پرسید
با توجه به شیوع کرونا چرا در خانه نمی مانید؟

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یاد خانه تکانی های قدیم به خیر

نظارت اینترنتی

خانه تکانی با
دغدغه های کرونایی

 7سال اول

علوی
روزی روزگــاری خانه تکانی ها لطف و صفایی
دیگر داشت .آن موقع ها بوی اسفند که به مشام

مــــــــی
رســــیــــد،
افــراد با آغــوش باز
به استقبال بهار می رفتند اما
این روزها برخی افراد با شیوع ویروس کرونا دل
خوشی برای خانه تکانی ندارند و برخی دیگر
هم بــرای این که از شر این ویــروس ناخوانده

در امان بمانند خانه
تکانی و جــای جای
خ ــان ــه شــــان را ضد
عفونی می کنند.
در آن س ــال هــا مــردم
خود را برای بهار با شور
و شوق دیگری آمــاده می
کردند؛ بهاری که قرار بود
در آن میوه هــای تندرستی،
شادی و دیدارها بر سر سفره دل
ها چیده شود.
خانه تکانی های آن موقع البته سختی
های زیــادی با خود به همراه داشــت اما
چیزی از صفای دل ها کم نمی کرد .وقتی
پنجره چوبی اتاق مادربزرگ را که رو به حیاطی
بــزرگ بــود بــاز می کــردی دلــت حــال و هوای
دیگری می گرفت .هر چند سرما و سوز برف
را با تمام وجــود می توانستی حس کنی اما
جانی دوباره می گرفتی تا بلند شوی و خانه را
از گرد و غبار بزدایی ،دلت را با خودت صاف
کنی و به استقبال بهار بروی.در ایوان بلند خانه
مادربزرگ با آن تیرهای چوبی اش ،گل های

شمعدانی یک به یک هرس می شدند تا خود
را برای آمدن بهار و روییدن سبزه آماده کنند.
راستی که خانه تکانی های قدیم چه حالی
داشــت .اما این روزهــا مــردم به دلیل ترس از
شیوع ویروس کرونا برخی هراس دارند تا خانه
هایشان را تمیز کنند اما برخی دیگر ترجیح می
دهند خطرها را به جان بخرند و خانه را تمیز و
ضد عفونی کنند.

 I Iقهقهه های کودکانه

همان موقع ها وقتی مادرگوشه اتاق نشیمن
را که تا سقف اش رختخواب چیده بود ،تمیز
می کرد و می خواست چادرشب رختخواب ها
را باز کند ،چقدر روی آن ها می پریدیم و هر
چه مادر داد و بیداد می کرد ،گوش شنوایی
نبود و صدای قهقهه های مان به آسمان می
رسید .همان موقع بود که یکی از بچه ها از
باالی رختخواب ها به پایین سقوط می کرد و
همه رختخواب ها نیز رویش آوار و طاقت مادر
طاق می شد اما اکنون بیشتر مادران از ترس
انتقال کرونا هر روز مالفه و وربالشتی ها را می
شویند و به بچه ها هم اجازه دست زدن به آن
ها را نمی دهند.

نظافت مبلمان

نکات
خانه داری
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گروه اجتماعی -تمیز کردن مبلمان منزل یکی از مهم ترین کارهایی است که باید به طور مرتب انجام شود.
مبل ها تأثیر زیادی در آراستگی منزل دارند .ذرات گرد وغبار ،خرده های نان و خوراکی هایی که در ال به
الی شیارهای مبل جمع شدهاند ،لکه های نوشیدنی و سایر آلودگی ها سبب می شوند مبل نامرتب و کثیف
به نظر برسد.اگر تمیز کردن مبل به طور صحیح انجام نشود ،عالوه بر کثیف تر کردن آن ،ممکن است به
پارچ ه مبل آسیب برساند.لکه های روی مبل همیشه باعث بد شکل شدن مبلمان خانه می شود ،پس
بهتر است آن ها را هرچه زودتر پاک کنید.
اثر سوختگی یا زردی سیگار را می توان با یک حبه قند از بین برد .لکه چای را نیز می توان با
ریختن نمک روی مبل بالفاصله بعد از ریخته شدن چای تمیز کرد.برای از بین بردن لکه جوهر
از روی مبل ابتدا آن را خیس کنید و کمی نمک روی لکه بریزید ،سپس با پنبه محل را تمیز کنید.
برای پاک کردن لکه چربی روی مبل باید کمی محلول نمک و الکل روی آن بمالید.

 I Iبوی بهار

اسفند که می شد ،قدم در کوچه باغ ها که می
گذاشتی از در و دیوار خانه ها قالی ،زیرانداز و
جاجیم آویزان شده بود ،آن روزهای سخت از
آب لوله کشی در خانه ها خبری نبود و برخی
خانه ها چاه آب داشتند و سطل به سطل از چاه
آب می کشیدند و در دبه ها و ظرف های بزرگ
می ریختند و با مشقت فــراوان قالی ها را در
سرمای سخت اسفند آن سال ها می شستند.
بانو «کمالی» که منزل شان در نزدیکی قنات
صدرآباد بود از شست و شوی قالی ها و لباس
ها در این قنات بزرگ یاد می کند و می گوید:
آن زمــان مــردم بــرای شستن وسایل بزرگی
مانند قالی ،مالفه ،موکت ،زیرانداز و قابلمه
های مسی به قنات صدرآباد می آمدند و آن
جا برای خودش دنیای دیگری داشت .تعداد
زیادی از بانوان کنار هم می نشستند تا نوبت
شان شود و یک به یک وسایل خود را در آب
جاری این قنات بشویند .خنده بود و صحبت
های شیرین ،هر فردی چیزی می گفت .البته
گاهی هم برخی افراد که لباس های آلوده را
سر چشمه می شستند باعث ناراحتی بقیه

می شدند و دلخوری هایی پیش می آمد اما به
زودی رفع می شد .این شهروند ادامه می دهد:
آن موقع ها در همین کار کردن و خانه تکانی ها
و تجمع های این چنینی ،مادرانی که به دنبال
عروس مناسبی بودند ،با نگاه کردن به دختران
نوجوان و جوان و سنجیدن این که چقدر کدبانو
و اهل کار هستند ،دختری را نشان می کردند و
درباره اش از آن هایی که آن جا بودند و او را می
شناختند ،پرس و جو می کردند.
بانویی دیگر هم بیان می کند :در زمــان قدیم
بــرای شستن در و دیــوار خانه ها و تمیز کردن
و برق انداختن آن ها از مواد شوینده مختلفی
که به راحتی همه لکه ها و کثیفی ها را بزداید
خبری نبود و ناچار بودیم از سنگ هایی خاص
برای سفید کردن دیوارهای خانه استفاده کنیم.
«شــکــوری» ادامــه می دهــد :آن موقع ها کمتر
فردی برای نظافت خانه اش از کارگر استفاده
می کرد و همه بانوان خودشان کارها را با کمک
همدیگر انجام می دادند.
گاهی همسایه ها و گاهی اقوامی که با هم در
یک حیاط زندگی می کردند ،به کمک هم می
آمدند یا این که جوان ترها بعد از این که نظافت
خانه خود را انجام می دادند به خانه مادر و مادر
همسر خود می رفتند و به آن ها در خانه تکانی
که رسمی کهن و سنتی دیرینه بود ،کمک می
کــردنــد.وی عقیده دارد :در زمــان قدیم مردم
اعتقاد زیــادی به خانه تکانی داشتند و به طور
حتم غبار را از خانه های شان می زدودنــد اما
امروزه برخی افراد اعتقاد چندانی به خانه تکانی
ندارند و حتی آن را انجام نمی دهند در حالی که
آن موقع اسفند که به نیمه می رسید ،بانوان به
هول و هراس می افتادند که مبادا کارهای شان
بماند و نتوانند خانه های شان را آن طور که دل
شان می خواهد برای نوروز تمیز کنند.
یکی دیگر از بانوان کهن ســال هم اظهار می
کند :در زمان قدیم از گیاهانی مانند «چوبک»

تقسیم اموال بین ورثه

مشاوره
حقوقی

و «اشغار» برای تمیز و سفید کردن لباس ها و
ظروف استفاده می شد به این صورت که «اشغار»
را می سوزاندیم و بعد در دیگ بزرگ پر از آب
به قدری می جوشاندیم که کف کند و آن کف
را برمی داشتیم و از آن برای شستن لباس ها
و سفید کــردن آن ها استفاده می کردیم .وی
خاطرنشان می کند :قبل از شستن فرش ها یا
پتوها ،آن ها را باالی بام می بردیم و با چوب روی
آن ها محکم می زدیم تا گرد و خاک شان گرفته
شود ،سپس آن ها را می شستیم تا برق بیفتند.
وی می گوید :آن موقع پستوی خانه ها محل
نگهداری اشیای اضافی بود و همه ساله بانوان
وسایل آن را به داخل حیاط می آوردند و آن چه
را که الزم نداشتند ،دم در می گذاشتند تا فرد
محتاجی بردارد.
این بانو ادامــه می دهد :آن موقع وسایل خانه
ها کم و ایــوان ها و حیاط خانه ها بــزرگ بود و
خانه تکانی به معنای واقعی انجام می شد به
این صورت که همه وسایل را از داخل اتاق ها
بیرون می آوردیم ،در گوشه ای از حیاط یا ایوان
می گذاشتیم ،در و دیوار اتاق ها را به خوبی تمیز
می کردیم ،سپس وسایل را یک به یک به داخل
اتاق ها می بردیم اما امروزه آن قدر وسایل ریز
و درشت در خانه های کوچک هست که امکان
بیرون بردن و جا به جا کردن آن ها وجود ندارد.
به گفته وی ،دم عید که می شد بازار مسگرها،
پنبه زن ها و لحاف دوزهــا رونــق می گرفت و
بعضی از آن ها به خانه ها می آمدند و پنبه زنی
یا سفید کردن ظرف های مسی را در خانه ها
انجام می دادند .برخی لحاف دوزها هم فرصت
سرخاراندن نداشتند و لحاف و تشک های نو
را بــرای مــردم به خصوص تــازه عــروس ها می
دوختند .این شهروند بیان می کند :حال و هوای
اسفند آن سال ها با اکنون تفاوتی به اندازه زمین
تا آسمان دارد و دیگر آن روزها با آن همه صفایش
برنمی گردد.

علوی -خوانندگان عزیز روزنامه «خراسان شمالی» می توانند سواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر روزنامه مطرح کنند تا پاسخ آن
ها را از کارشناسان جویا شویم .در این شماره «نبی ا ...داوری» وکیل پایه یک دادگستری به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.
آیا بالفاصله پس از فوت میت ،ورثه او میتوانند اموالش را بین خود تقسیم کنند؟
در صورت فوت اشخاص ،وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا این که ترتیب مقرر در مواد  ۸۶۸و  ۸۶۹قانون مدنی رعایت
شود .ماده  ۸۶۸قانون مدنی می گوید که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به
ترکه میت تعلق گرفته است.در ماده  ۸۶۹قانون مدنی نیز آمده است که حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از
تقسیم آن ادا شود ،از قرار ذیل است:
 )1قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق به رهن است.
 )2دیون و واجبات مالی متوفی.
 )3وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آن ها.

آشپزی

اجتماعی

۵

اسکار گردویی
مواد الزم
زرده تخم مرغ یک عدد ،سفیده
تخم مرغ یک عدد ،کره نرم  75گرم ،آرد
یک پیمانه ،پودر قند  50گرم ،هل یک
دوم قاشق چای خوری ،گردوی خرد
شده  100گرم.
طرز تهیه پودر قند را همراه با کره با همزن
می زنیم تا رنگش روشن شود .بعد زرده و هل را
اضافه می کنیم و هم می زنیم تا یکدست شود.در آخر
آرد را اضافه می کنیم .خمیر باید نرم و لطیف باشد و به دست
نچسبد .کم کم آرد را اضافه می کنیم و با دست خیلی کم ورز می دهیم .از خمیر گلوله
هایی اندازه فندق درشت برمی داریم بعد سفیده را با چنگال می زنیم تا از لختی دربیاید.
خمیر را داخل سفیده می زنیم و بعد داخل گردو و بعد در سینی می چینیم .آن را در فر
از قبل گرم شده با دمای  175درجه سانتی گراد می گذاریم تا به مدت  20دقیقه بپزد.

اگزما

سالمتنامه

گروه اجتماعی -اگزما بیماری مزمنی است که در آن پوست دچار التهاب ،خارش و
تحریک میشود .این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا و شستن مداوم دست ها با انواع
مواد ضدعفونی کننده ،پوست بسیاری از افراد دچار خشکی های مداوم شده است.
اگزما بیماری مزمن پوستی است که به آن درماتیت اتوپیک نیز میگویند .در این بیماری
پوست دچار التهاب ،خارش و تحریک میشود و به نظر میرسد اغلب روی صورت،
دستها و پاها به وجود میآید اما میتواند روی هر نقطهای از بدن ایجاد شود .اگزما
در کودکان بسیار رایج است و  ۲۰درصد از نوزادان یا کودکان خردسال به آن مبتال
هستند.پوست خشک ،خارش که ممکن است شدید باشد ،تکه های قرمز تا قهوه ای
مایل به خاکستری خصوص ًا روی دست ها ،پاها ،مچ پا ،گردن ،سینه ،پلک ها ،داخل خم
آرنج و زانوها و در نوزادان ،صورت و پوست سر ،برجستگی های کوچک و بزرگ که
ممکن است هنگام خراشیدن آبکی و پوسته پوسته شود و همچنین پوست
ضخیم ،تــرک خــورده و پوسته پوسته شــده از نشانه هــای بیماری
اگزماست.درماتیت اتوپیک اغلب قبل از  5سالگی شروع می شود
و ممکن است در بزرگ سالی ادامه یابد .برای برخی افراد ،به
طور دوره ای شعله ور می شود و بعد از مدتی حتی برای چند
سال بهبود می یابد.اگزما می تواند پایدار باشد .برای کنترل
آن ممکن است نیاز به آزمایش های مختلفی طی ماه ها یا سال
ها داشته باشید و حتی اگر درمان موفقیت آمیز باشد ،عالیم
و نشانه ها ممکن است بازگردند.این مهم است که شرایط
را زود تشخیص دهید تا بتوانید درمان را شروع کنید .اگر
مرطوب کردن منظم و سایر اقدامات مراقبت از خود به
شما کمک نمی کند ،پزشک ممکن است یک یا چند مورد
از روش های درمانی را پیشنهاد دهد.بهتر است حداقل 2
بار در روز پوست خود را مرطوب کنید .محصول یا ترکیبی از
محصوالتی را پیدا کنید که برای شما مفید است .ممکن است روغن
حمام ،کرم  ،پماد یا اسپری را امتحان کنید .به جای خاراندن هنگام
خارش ،سعی کنید پوست تان را فشار دهید.اگر نمی توانید از خراشیدگی
آن جلوگیری کنید ،ناحیه خارش دار را بپوشانید.

