روزنامه

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی

با سالمندان

سالمت روان

سه شنبه

گروه
اجتماعی -سالمندی،
به
مرحله ای از چرخه
خوبی سپری شود.
زندگی است که باید
بسیاری از افراد سالمند
جسمانی
توانایی های شناختی و
خود را تا حد قابل
توجهی حفظ می کنند.
پیرشدن سلول
پیر شدن به معنای
هاست .هرسلول
عمر مشخصی دارد
و عوامل
که عوامل ژنتیک
محیطی در آن موثر
است .با افزایش سن
در سلول
تغییرات ساختمانی
ها رخ می دهد.
سالمندان با انجام
این دوران
مراقبت های الزم در
می توانند روزهای
شادی را پشت سر
آن ها از
بگذارند.بهتر است
عالیم افسردگی
و اضطراب آگاه
کافی به
باشند.خواب و استراحت
سالمندان کمک می کند
ذهنی آرام داشته
سالمندان
در
شبانه
باشند .بهتر است
روز 7تا
 8ساعت بخوابند.
خواب
عالوه بر خواب شبانه،
نیمروزی به مدت
30تا40دقیقه برای تمدد
انرژی
اعصاب و افزایش
موثر است.استرس
تاثیرات مختلفی بر
افزایش
کارکردهای جسمی،
فشار خون کارکرد
سیستم عصبی ،تفکر ُ ،خ
دارد .مواد
لق ،تمرکز و حافظه
شیمیایی که بدن
در هنگام استرس
اثرات منفی
تولید می کند باعث
در مغز می شود در
نتیجه تمرکز ،یادگیری
را در سنین باال
و عملکرد حافظه
دچار مشکل می
کند .برای مقابله با
ایجاد کننده آن
استرس باید منابع
را پیدا و با تنظیم
زمان رفت و آمدها
توان با آن
یا تغییر مسیر می
مقابله کرد.سالمندانی
که در زندگی خود
لذت بردن دارند،
استانداردی برای
از بهداشت روان
مطلوب
تری
مسائل
بهره
مند هستند.اگر
معنوی و روحانی باعث
ایجاد احساس خوبی
شود بهتر است
در سالمندان می
ارتباط خود را با
این موضوع حفظ
است به
کنند .این ها ممکن
تخفیف افسردگی در
سالمندی کمک کنند
برابر آلزایمر
یا عامل دفاعی در
باشند .افرادی که
معمو ً
اعتقادات مذهبی و
ال به تبع آن
معنوی قوی دارند
احساس حمایت و
راحتی بیشتری دارند.

الو پزشک

نقرس

گــروه
اجتماعی -نقرس حاد
یکی از مشکالتی
از افراد
است که برخی
جامعه با آن درگیر
هستند .یک پزشک
درمان این
طب سنتی برای
عارضه دستورات
غذایی خاص خود را
افــرادی
دارد و می گوید:
که به نقرس حاد
مبتال هستند باید در
صورت احساس
حرارت و داغی بدن از
ماءالشعیر سرد ،آب انار
و چکاندن روغن
بنفشه روی محل درد
استفاده کنند .دکتر
ادامه
«سیمین جان نثار»
می دهد :همچنین
بهتر است روی محل
مالیده
درد سرکه انگبین
شود .وی می افزاید:
در صورت داشتن
مربای زنجبیل
نقرس سرد باید از
استفاده کرد .وی تاکید
می
کند:
بهتر
مبتال به
است بیماران
نقرس از سیر و کلم
استفاده کنند .به
نوع نقرس باید
گفته وی ،تشخیص
توسط پزشک طب
سنتی انجام شود.

نشانه هایی که باید

 1۳خرداد 1۳99

 1۰شوال 1441

اجتماعی

شماره ۳۲۸۵

نسخه ای برای ترب
یت کودکان عصبی
جدی گرفته شود

۵

گالیه فاروجی ها از اجرای طرح برون سپاری خدمات گازی به بخش خصوصی

آشپزی

علوی

قارچ  6عدد ،پیازچه و
گشنیزمقداری ،تخم
مرغ  4عدد،
آرد نصف قاشق
تا یک قاشق سر

بازی های رایانه ای
بسیاری از بیماری هــا
محروم کنم تا رفتار
و اخــتــالل های
خود
روانی
خواهند با آن ها بازی
را اصالح کند اما
ریشه در کودکی
کنیم و از این که
آن قدر سر و صدا
افراد دارد و نشانه
راه
نمی
خــلــق
های آن در زمان
توانیم وقت کافی
و خـــوی ک ــودک ـ
انداخته اســت که
ـان خـــود باشند،
برای شان بگذاریم
همسرم از ترس
کودکی بروز ظهور می
یابد
ناراحت هستند.
این که مبادا برای
اظهارمی کند :احــسـ
که گاهی به دلیل
ـاس غمگینی که
همسایه ها مزاحمتی
ناآگاهی والدین یا
 Iزمانی برای بازی
بیشتر از  2هفته طـ
ایجادشود ،مانع کــارم
نادیده انگاشتن آن ها و
ـول بکشد یــا خلق
شده است و می
انکار کردن همراه
و
با کـ
گوید
یــک کــارشــنــاس
ـودک بــزرگ و بـ
فرزندم را به حال
خـــوی بــســیــار نــامــتـ
ـعــادل کــه باعث
ارشـــد روان شناسی
خودش بگذاریم تا
ـزرگ تر و در سنین
بـ
به مرور
ـروز مشکالت در
نوجوانی و جوانی
عمومی عقیده دارد:
رفتارش اصالح شود.
روابــط خانوادگی یا
در ایــام قرنطینه
باعث بــروز مشکالت
کرونا
یکی دیگر از
اجتماعی شود باید
حادتری می شود.
بهتر است والدین
بررسی می شود.
بازی های فکری
شهروندانی که فرزندش
برخی از
گروهی را بـ
شیطنت های
وی می افزاید :تغییر
والــدیــن عالیم و
زیادی دارد و او
ـرای بچه ها تــدارک
نشانه
تصور
ببیند
کردن رفتار کودک و
و
می
های
کند
داشتن شخصیتی
بیماری روانی را در
زمانی از شبانه روز را
شاید بیش فعال
خارج از شکل متعادل
در کنار هم برای
بــاشــد ،بیان می
کودکان نمی شناسند
کند:
یا اگر نشانه های
مانند صدمه زدن به
انجام ایــن بــازی ها
پسرم از زمــان ک
دیگران ،دعوا کردن،
اختصاص دهند تا
ــودکــی شیطنت
بیماری به آن ها گوشزد
هــای
شود،
کودکان
آن
پرخاشگری
را
و
زیـــادی
بتوانند
داد
انکار
و
هم
می
داشـــت
بیداد راه انداختن می
لذت بازی گروهی را
و بسیار فعالیت
کنند و در پی درمان
در
بر نمی آیند.
طرز تهیه
تواند از نشانه های
می کرد و هیچ گاه
ایام قرنطینه تجربه
قارچ را خرد می
اختالل روان شناسی
کنند هم از این که
آرام و قــرار نداشت
و
کنیم و با کره تفت می
آب آن
والدین به آن ها
از سوی دیگر به
کمتر استراحت
باشد.البته وی بروز
کشیده
می
اهمیت
عقیده
ک
ـ
شد
می
ـرد
و
بسیاری
دهیم بعد از این که
دهند
پرخاشگری،
پیازچه
و
از
اکنون
خرد
خشم
برای
در
روان
شان
زمان
شده ،زرشک و گشنیز
یا افسردگی را تا
و کمی که
شناسان نشانه های
وقت می گذارند
قرنطینه رفتارش
را اضافه می کنیم
تفت دادیم شعله را
حدی در کودکان آن
احساس رضایت
به شدت بد و غیر
اختالل های روان
درونـ
قابل
خاموش می کنیم تا
کاسه ای
هم در این روزهای
شناسی مــی تــوانــد
کنترل شده اسـ
ـی داشته باشند.
کمی سرد شوند.در
تخم مرغ ها را می
قرنطینه طبیعی می
«علیزاده» ادامه
ـت .وی می گوید:
در بیشتر کودکان
می
تنها
شکنیم و نمک ،فلفل
داند اما عقیده دارد
دهــد :همچنین
دیده شود اما بررسی
ماندن در خانه و
اضافه می کنیم و
سیاه ،آرد و زعفران را
باید این احساسات
بهتر اســت والدین
نداشتن هم بازی
وجود آن اختالل به
خوب هم می زنیم
در مسیر درست
و مواد دیگر را به
باعث بروز برخی
همکاری والدین و
زمــان هایی را که
مخلوط می
تخم مرغ اضافه و
کنیم .در ماهیتابه
کودک بستگی دارد.
هدایت شوند و نباید در
پیک ترافیک نیست
خشونت های رفتاری
در فــرزنــدم
مقداری روغن می
در خــانــه مــانـ
ش
ـ
مواد را
و افــراد کمتری
دوران قرنطینه از
ـدن
ـده
ریزیم
در
و
می
اس
ـ
داش
ـ
ـت
وقتی
بسیاری
ریزیم
ـت
ـ
جامعه
و
از
ام
ـ
ـن
ـا
داغ
هم
شد
رفتارهای بد
می زنیم.
حضور دارند
از آن جایی
اوقـــات زیــاد
که
کودکان چشم پوشی
برای بیرون بردن بچه
تنهایی ،توجه نکردن
بیماری کرونا شیوع
کرد بلکه با در نظر
ها به دامن طبیعت
پیدا کرده است
والدین و نادیده
نتوانستم او را
گرفتن تشویق یا
اختصاص دهند تا
انگاشتن کــودک باعث
محرومیت هیجان های
بتوانند از دلتنگی های
حضوری نزد مشاور ببرم
بــروز یا به وجود
و
خود
آمــدن
سالمت نامه
آن ها را به
فقط یکی 2 ،بار با
بکاهند و با بازی
خشم فروخورده
درستی هدایت کرد.
کردن در فضای باز
اورژانــس اجتماعی
می شود که این
و در دام ــن
خشم یا در دوران
تماس گرفتم و از
طبیعت هیجان
کودکی بروز می یابد
و
های
راهــنــمــایــی هــای
کودک را پرخاشگر
خود را تخلیه کنند.
می سازد یا این که
وی
آن هــا استفاده
در دوران بــزرگ
بــا بــیــان ای ــن که
سالی به شکلی دیگر
کردم.نداشتن
نمود می یابد .این
والــــدیــــن بــایــد
روزها برخی خانواده
هــا تـ
روابط اجتماعی
م ــراق ــب
ـک فــرزنــد هستند
و فــرزنــدان شان
هم
و بـــــرقـــــراری
تغییر
بازی ندارند و از
سوی دیگر با شیوع
کــرونــا
ارتباط
و
در
ج
ـ
ـه
ـ
دوستی
ـان ،کـ
ـودکــان خانه نشین
بـ
ـا ه ــم ســــاالن در
شده اند و دوستان و
هم بازی های خود
را
این
نمی توانند ببینند و
روزهــای کرونایی
ممکن
است
میزان
باعث
پرخاشگری یا
به وجودآمدن یک
افسردگی در چاردیواری
خشم
های آپارتمانی
درونی و اضطراب
کنونی افزایش یابد.
در کودکان شده
 Iدردسرهای
است .یکی از مادرانی
ماندن در چاردیواری
که از این وضعیت
فر
ها
زندخودنگران اسـ
ـت ،اظهارمی کند:
در
یکی
از شهروندان در
خانه ماندن ،بیرون
نرفتن ،نداشتن
این باره اظهارمی
هم
کند:
بازی و سرگرمی
از زمــان شــروع
سالم بچه ها را بی
قرنطینه تاکنون
حوصله و
کــودکــم در
علوی -عسل خواص
خــانــه ب ــوده اســت
پرخاشگر کرده است.
و
م
وی
ـ
بسیار
ـدام
ادامه
با
زیادی
می
برای سالمتی ،به
وسایل الکترونیکی
سرماخوردگی
دهد :از سوی دیگر
ویژه برای درمان
چون نمی توانیم
مانند تبلت و تلویزیون
یا افزایش سیستم
خـ
ایمنی بدن دارد.
بچه ها را در کالس
ـود را ســرگــرم مــی
مواد قندي و
مهم ترین منبع آن
های اوقــات فراغت
کند و اگــر کوچک
داراي  15نوع قند
ثبت
ترین
است و عالوه بر آن
نقش به
اعتراضی به وی
نام کنیم و باز هم
که در هضم غذا
سزایي دارد ،برای
ناچار هستند در
کنم ،به شدت داد
و
سالمت پوست بسیار
ضد
خانه بمانند روی
بیداد راه می اندازد.
پیری دارد .عسل
مفید است و خاصیت
رفتارهای نفی آن ها
وی که تمایلی به
داراي مقادیر کمي از
تاثیر مضاعف می
ذکر نام خود ندارد،
جمله ،B5 ،B6
گذارد.
ادامه
،B2
وی
می
K
ویتامینهاي مختلف از
می
E،
دهد:
A،
و
افزاید:
بارها
C
بچه
است و استفاده از
ها به بازی کردن
عالوه بر فواید
خواستم او را از تماشای
آن به طور خوراکی
با هم ساالن خود
تلویزیون یا انجام
بسیاری که دارد،
نیاز
برای پوست مفید
دارنــد و مــدام از
آنتي بیوتیک
است .عسل حاوي
و آنتي اکسیدان
ما بــزرگ ترها می
است كه مصرف آن
عروق مؤثر
برای سالمتي قلب و
است.مصرف عسل
برای بهبود جریان
مفید
خون و رشد عضالت
است .این ماده غذایي
نقش بسیار مهمي در
دارد و
در
التیام
و
ترکیب
بهبود
انواع
زخم
ها
کرم هاي ویژه
پوست به کار مي رود.

از طال گشتن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید

صاف غذاخوری،
نمک ،فلفل سیاه
و زعفران به مقدار
الزم ،کره و زرشک
یک قاشق غذاخوری.

مواد الزم

املت قارچ و پیازچه

ضد پیری

۵

صفحه 7

اجتماعی
سه شنبه  ۱۳خرداد  ۱۰ 1399شوال  ۲ 14۴۱ژوئن ۲۰۲۰

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

 ۸صفحه شماره  ۳۲۸۶قیمت ۶000ریال

برگی از خاطرات روز جانسوز رحلت امام خمینی(ره)

روز یتیمی
۳
اخبار

 47مبتالی دیگر در یک روز

تیغ مسموم کرونا همچنان
بر ُگرده استان

با اعالم نتایج قطعی آزمایش های منتهی به  24ساعت گذشته ،نتایج آزمایش 47
بیمار مشکوک به کرونا در روز گذشته مثبت اعالم شد و متاسفانه  2نفر نیز در اثر ابتال
به این بیماری فوت کردند تا تیغ مسموم کرونا همچنان ...

۲

عزای امام شهیدان
جزئیات برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام

(ره)

هوای گرم تا پایان هفته
۲

حوادث

جان باختن یک کارگر بر اثر برق گرفتگی
کارگر  27ساله اهل مانه و سملقان هنگام کار در ساختمان سازی با دستگاه میکسر
دچار برق گرفتگی شد و جان باخت .فرمانده انتظامی مانه و سملقان...

صفحه ۲

غرق شدن  2نوجوان در مانه و سملقان
مرگ مشکوک یک نوجوان

در پی تخلف مالی در یکی از شهرداری های استان اتفاق افتاد؛

بازداشت شهردار

۴

اما و اگرهای افزایش شهریه باشگاه ها

صفحه اول

۶

اخبار

گزارش خبری

کمربند شمالی اسفراین نیازمند روشنایی

قیمت ماکارونی  ۲برابر افزایش یافت

نجفیان -پنج شنبه هفته گذشته رســمـ ًا پــروژه
کمربند شمالی شهر اسفراین با حضور امام جمعه،
فرماندار و شهردار آن در تقاطع خیابان بهشت و
خیابان های اسفراینی  -شهید مروجی بازگشایی
شد و زیر بار ترافیک رفــت؛ پــروژه ای که البته با

پیوست های گوناگون به ویژه در حوزه زیرساخت
هــای ترافیکی همراه بــود .امــا آن چنان تاکنون
حلقه مفقود شده پــروژه کمربند شمالی اسفراین
قلمداد می شود ،توجه نکردن به تامین روشنایی
آن از ســوی متولیان و مسئوالن امــر اســت و می

طلبد شرکت توزیع نیروی برق آن به عنوان متولی
برای تحقق این مهم گام بــردارد و به میزان کافی
روشنایی کمربند شمالی شهر را تامین کند .البته
نباید خدمات خادمان شهر در خروج از بن بست و
شکسته شدن طلسم آن را از یاد برد.

در پی تخلف مالی در یکی از شهرداری های استان اتفاق افتاد؛

بازداشت شهردار
محمد آگاهی -در ادامه تکمیل پرونده تخلف مالی
صــورت گرفته در یکی از شهرداری های کوچک
استان ،شهردار این شهر بازداشت شد.

بــه گـــزارش خبرنگار مــا و بــر اســاس اطــاع از
منابع موثق ،با حکم دادسرای عمومی و انقالب
بجنورد ،طی هفته جــاری یکی از شــهــرداران

اســتــان در راســتــای تکمیل پــرونــده بــازداشــت
شد .چندی پیش معاون مالی این شهردار نیز
بازداشت شده بود.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

توزیع  30هزار و  270بسته معیشتی در بین نیازمندان
علوی 30 -هــزار و  270بسته معیشتی در بین
خانواده های نیازمند غیر تحت پوشش کمیته امداد
در ماه رمضان امسال توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان این
مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :در رزمایش
ایران همدل که به فرمایش مقام معظم رهبری از
ابتدای ماه مبارک رمضان برای کمک به نیازمندان

و آسیب دیدگان از شیوع کرونا اجــرا شــد ،بسته
های معیشتی به ارزش  6.5میلیارد تومان در بین
خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد نبودند
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا نیازمند شده بودند،
توزیع شد.
«مجید الهی راد» ادامــه داد :همچنین بر اساس
منویات رهبر معظم انقالب اسالمی ایــران44 ،

آشپزخانه با کمیته امــداد همکاری کردند و برای
مددجویان غذای گرم پختند .وی خاطرنشان کرد:
از کل مبالغ هزینه شده  500میلیون تومان کمک
نقدی و  2میلیارد و  300میلیون تومان کمک
کاالیی خیران بوده و بقیه آن از محل منابع امداد،
رزمایش مواسات ،بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی
تامین شده است.

استقبال از فعالیت های فرهنگی مجازی
میم پرور -سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
فــاروج از استقبال خــوب کــودکــان و نوجوانان این
شهرستان از فعالیت های فرهنگی مجازی خبر داد.
«حسن رضوانی» گفت :با همین رویکرد مسابقه نقاشی
مجازی بین کودکان و نوجوانان در شهر تیتکانلو با
همکاری جامعة القرآن این شهر و با موضوع آیات

قرآنی در راستای نظافت و پاکیزگی و مسابقه نقاشی
در شهر فاروج هم با موضوع نماز با مشارکت باشگاه
کتاب خوانی ،یکی از مؤسسات قرآنی و  30نفر اجرا
شد .وی افزود :مسابقه خوشنویسی هم با موضوع نماز
ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد .وی با اشاره به این
که سال گذشته باشگاه کتاب خوانی در این شهر با

برگزاری کالس های قصه گویی ،نقاشی ،بازی  -قصه،
کتاب خوانی و داستان  -نقاشی در حوزه کودکان،
حضور پررنگی در فعالیت هــای فرهنگی داشــت،
اظهار کــرد :در پویش خیام خوانی از میان شرکت
کنندگان یکی از دانش آمــوزان فاروجی در شمار 8
برگزیده رقابت کشوری قرار گرفت.

شیری -طی چند روز گذشته قیمت ماکارونی
ناگهان افزایش چشمگیری یافت و این سؤال برای
بسیاری از مردم ایجاد شده است که دلیل افزایش
حدود  2برابری قیمت این کاال چیست؟
یکی از شهروندان که به گفته خودش پس از گران
و حــذف شــدن گوشت قرمز ،گوشت مــرغ و برنج
از سبدغذایی ،ماکارونی را جایگزین ایــن اقالم
کرده است ،می افزاید :با افزایش  2برابری قیمت
ماکارونی این قلم کاال با توجه به تورم موجود از سبد
غذایی برخی خانوارها حذف خواهد شد.وی می
افزود :با شرایط موجود مشخص است که نظارتی
بر قیمت ها حتی در سطح کالن نمی شود و برخی
تولیدکنندگان به دلخواه خود و تنها با چشم و هم
چشمی به گران فروشی اقدام می کنند.یکی دیگر
از شهروندان می گوید :متأسفانه افزایش قیمت
ها زنجیروار به هم متصل است به طوری که هفته
گذشته قیمت ماکارونی سبزیجات افزایش یافته
بود و اکنون قیمت ماکارونی های ساده و رشته ای
نیز افزایش یافته است .وی می افزاید :در حالی که
هر بسته ماکارونی پس از چندین مرحله افزایش
قیمت در سال های گذشته به  5هزار و  500تومان
رسیده بود اما به یک باره قیمت آن  2برابر افزایش

یافته است.وی خاطرنشان می کند :وقتی این گونه
اقالم غذایی بدون دلیل افزایش قیمت دارد و دست
انــدرکــاران عکس العملی نشان نمی دهند بعید
نیست دیگر شرکت های اقالم غذایی برای افزایش
قیمت ها ترغیب شوند.
وی اظهار می کند :همان گونه که دولت ستاد ملی
مبارزه با ویروس کرونا را تشکیل داده است و طرح
های فاصله گذاری اجتماعی را اجرا می کند انتظار
داریم برای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری
از افزایش خودسرانه قیمت ها نیز اقدام کند ،زیرا
قــدرت خرید مــردم به شدت کاهش یافته است و
حتی توان تأمین مایحتاج اولیه زندگی شان را هم
ندارند.یکی از خواربارفروشان بجنورد در این باره
می گوید :طی چند ماه اخیر اغلب اقالم خوراکی
افــزایــش قیمت داشتند و فقط قیمت ماکارونی
ثابت بود که آن هم به یک باره افزایش  2برابری
یافت«.توکل» افــزود :قیمت هر بسته ماکارونی
تاکنون  5هزار و  450تومان بود اما طبق اعالم
بازاریاب ها قیمت جدید هر بسته ماکارونی به 7
هزار و  500تا  9هزار و  500تومان افزایش یافته
است.
وی ادامه داد :از چند روز آینده ماکارونی با قیمت

های جدید در بــازار عرضه خواهد شد که با توجه
به کاهش قدرت خرید مردم ،از هم اکنون اعتراض
های زیادی به این قیمت ها شده است.
وی اظهار کرد :هم اکنون شرکت های تولیدی در
حال گرفتن موافقت برای افزایش نرخ ها هستند.
یکی دیگر از خواربارفروشان در این باره گفت :با
توجه به نرخ تورم ،قیمت اقالم خوراکی همواره در
حال افزایش است که با این شرایط عالوه بر مصرف
کنندگان ،کسبه نیز از این محل متضرر می شوند.
وی اظهار کــرد :پس از نــان و برنج ،ماکارونی از
پرمصرف ترین اقالم خوراکی و افزایش قیمت این
قلم کاال باعث نگرانی شهروندان شده است.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان بجنورد با اشاره
به افزایش قیمت ماکارونی گفت :با پیگیری های
انجام شــده متوجه شدیم قیمت ماکارونی طی
هفته اخیر گران شده است«.محمدرضا معماریانی»
افــزود :قیمت هر بسته ماکارونی  5هــزار و 700
تومان بود که با افزایش  36درصدی به  7هزار و
 500تومان رسیده اســت.وی اظهار کــرد :دلیل
افزایش قیمت ماکارونی مشخص نیست و باید دلیل
اصلی آن را کارخانه هایی که افزایش قیمت داده
اند ،مشخص کنند.

کمک سمن های جوانان به نیازمندان
سمن های جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در  3مرحله هزار و  235بسته معیشتی را در بین افراد نیازمند و کم بضاعت توزیع کردند«.مصیب
اکبرزاده» معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی با اعالم این خبر افزود 20 :هزار پرس غذای گرم نیز در بین افراد نیازمند و آسیب دیده در حاشیه
شهرهای استان توزیع شد.

