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تنظیم برنامه های اوقات فراغت
علی نیا -حضور دانــش آم ــوزان در کــاس هــای اوقــات
فراغت باید با هماهنگی و میل و رغبت آنان انجام شود و
هر گونه اجبار در برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان
ممنوع است.
یک کارشناس علوم تربیتی با اشاره به این که برخی والدین
در اوقــات فراغت تابستان از فرزندان شان می خواهند
فقط در کالس های تقویتی شرکت کنند ،گفت :در چنین
شرایطی میزان ساعتهای آموزشی کودکان از ساعتهای
مدرسه هم بیشتر میشود.
«شایانی» افزود :در تنظیم برنامههای اوقات فراغت ،عالیق
کودک را مد نظر قرار دهید و ضروری است که دیدگاه او را
در زمینه سپری کردن اوقاتش جویا شوید.
وی با اشاره به این که یکی از مهمترین بخشهای برنامه
اوقــات فراغت به خصوص بــرای کــودکــان ،پرداختن به
فعالیتهای جسمی به ویژه ورزش کردن است ،تصریح
کــرد :دانــش آم ــوزان بــرای بهبود فرایند روان شناختی
و جسمانی شــان بــه تــحــرک و فعالیت نــیــاز دارنـــد و در
ایــن بین ورزش میتواند از ابتال به اختاللهای روان
شناختی به خصوص اضــطــراب یا افسردگی پیشگیری
کند و از گرایش به رفتارهای نامطلوبی همچون اعتیاد در
بزرگسالی بکاهد.وی تصریح کرد :والدین نباید فعالیت
های متنوعی را در برنامه تابستانی فرزندان شان قرار

دهــنــد ،آن هــا را خسته کنند و به
کــاسهــای بیشماری بفرستند
بلکه باید جنبههای مختلف تحول
روان شناختی و جسمانی کودکان
شان را در نظر بگیرند.
وی افزود :خواندن کتاب ،مجله و
روزنامه باید به عادت برای فرزند
نکته
تبدیل شود ،با او به خرید بروید
و با مشارکت یکدیگر کتابهای
مورد عالقهاش را تهیه یا او را در یک
کتابخانه عضو کنید.
وی با اشاره به این که مطالعه در حوزههای مختلف میتواند
برای کودکان فواید آموزشی بسیاری داشته باشد ،بیان
کرد :این اقــدام ،فرزندان را برای شرایط و انتخابهای
ی شان را تحت
آینده آماده میسازد و مهارتهای تحصیل 
تاثیر قرار میدهد.
وی گفت :خواندن کتاب و مطالعه کردن یکی از بهترین
روشهــا برای پر کردن اوقــات فراغت است که بچهها در
هر سن و سالی میتوانند آن را انجام دهند .با این حال،
اگر میخواهید ذوق و عالقه بیشتری برای کتاب خواندن
ایجاد کنید میتوانید برای فرزندان تان مسابقه کتابخوانی
برگزار کنید.

حسادت کودکانه
علی نیا -به دنیا آمدن فرزند دوم حس حسادت فرزند
نخست را بر می انگیزد و این والدین هستند که با مدیریت
رفتارشان می توانند از آن بکاهند.
نوع رفتار والدین به خصوص مادر می تواند روی تعدیل و
تقلیل این حس تاثیر داشته باشد.
یک کارشناس علوم تربیتی با اشــاره به این که حسادت
بچه اولیهایی که بــرادر یا خواهر جدید دارنــد طبیعی
است ،گفت :والدین می توانند شرایط را طوری مدیریت
کنند که خواهر یا برادر جدید تبدیل به دوست یا دشمن
شود«.طاهری» افزود :زمانی که فرزند دوم متولد می شود،
میزان اقتدار و قدرت فرزند ارشد خانواده کمتر می شود و
او به اجبار برای جلب توجه والدین و ارضای نیاز وابستگی،
با عضو جدید رقابت می کند.
وی با اشاره به این که فرزند اول مرکز توجه والدین بوده
است ،اظهارکرد :فرزند نخست برای حفظ این جایگاه به
طور غیرارادی به خواهر یا برادر خود حسادت می کند.
توجه نکردن به تغییرات رفتاری کودکان پس از تولد فرزند
دوم ،می تواند به صدمه دیدن سالمت روان کودک منجر
شود.وی ادامه داد :اگر فاصله بین تولد فرزند دوم و اول
زیر  3سال باشد ،باعث می شود فرزند اول از لحاظ روانی
آسیب ببیند.

وی بیان کرد :مادر به دلیل بارداری
و تولد فرزند دوم از نظر روانــی،
عاطفی یا حتی تغذیه نمی تواند به
فرزند اول توجه کافی داشته باشد
و قــادر به ایجاد فضای مناسبی
بــرای رشــد فرزند اولــش نخواهد
بود.
بیشتربدانیم
وی یادآورشد :چنان چه فاصله
سنی بین کودک اول و دوم باالی
 3سال باشد ،فرزند اول به پختگی و
در اثر آن به شناخت بیشتری از خود رسیده است در نتیجه
این موضوع به مادر کمک می کند فرزند دوم را با مشکل
های کمتری به دنیا بــیــاورد.وی پرخاشگری ،حسادت،
لجبازی ،ترس از جدایی از مادر ،دیدن کابوس های شبانه
را از جمله واکنش های منفی دانست که در فرزند اول پس
از به دنیا آمدن فرزند دوم ایجاد می شود.وی گفت :در اکثر
کودکان بروز چنین رفتارهایی طبیعی است و با عملکرد
صحیح والدین رفع می شود.
در برخی مــوارد ،اختالل در عــادات غذایی و خواب
کــودک ،پرخاشگری های عصبی و آسیب رساندن به
نوزاد مشاهده می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی
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چه روزهای پر خاطره ای

بود مهمانی سرزده به منزل شان بیاید
و ثــواب روزه داری آن ها را دوچندان
کند .عــاوه بر آن بیشتر زندگی های
زمان قدیم به صورت دسته جمعی و در
خانه های بزرگ بود و چندین خانواده
و فامیل کنار هــم زنــدگــی مــی کردند
بنابراین ترجیح می دادند به جای این
که هر کدام در اتاق شان به تنهایی افطار
و سحری بخورند ،در کنار هــم جمع
شوند و این ماه را به بهترین شکل سپری
کنند.
یــکــی از بــانــوان کهنسال کــه برخی
خاطرات آن دوران هنوز به یادش مانده
است ،می گوید :زمان قدیم رسم بود
بزرگ ترها به ویژه پدرها همه اعضای
خــانــواده را بــرای خـــوردن سحری از
خواب بیدار کنند ،حتی اگر فرزندانی
در خانه داشتند که هنوز به سن تکلیف
نرسیده بودند از خواب بیدار می کردند
تا سر سفره سحری حاضر شوند و از
همان دوران کودکی روزه داری را یاد
بگیرند .بانو «سپاسی» ادامه می دهد:
زمان افطار هم که نزدیک می شد همه
اعضای خانواده بــرای پهن کــرده سفره
های ساده افطاری کمک می کردند ،به
طور معمول همیشه دور تا دور سفره های
افطار اعضای فامیل می نشستند و بانوان
با تدارک غذاهای ساده از آن ها پذیرایی
می کردند.
البته وی به این موضوع نیز اشــاره می
کند که آن موقع برخی افــراد در خانه

عید فطر؛ سفره پدر بزرگ ها
و مادر بزرگ های آن روزها
تکتم علوی
« َال ّل ُه َّم َا ْه َل الْکِ ْب ِری َّا ِء َوا ْل َع َظ َمةِ َو َا ْه َل
وت َو َا ْه َ
ـج ـ َـب ـ ُـر ِ
ــــل ا ْلـ َـعــفْ ـ ِو و
ـجــود َوا ْل ـ َ
ا ْلـ ُ
َالر ْح َمةِ » ...کم کم ماه بندگی خدا به
َّ
پایان و عید عاشقان از راه می رسد.
مومنان عید فطر را به شکرانه آن که
توانسته اند روزه داری کنند جشن می
گیرند و از این که در این ماه توانسته
اند ،به عبادت خالق خود بپردازند و
فرصتی یافته اند تا کمی با پروردگار
خود خلوت کنند ،رازهای دل را با او
بگویند و دعاهای سحر را نجوا کنند،
دل شان با یاد خدا دلگرم بوده و با یاد
او عاشقی کرده اند خرسند هستند.
همچنان که از دیرباز پدران و مادران
شان این راه را در پیش گرفته بودند.
شکوه عید فطر آن سال ها دست کمی

از عید فطرهای کنونی نداشت.روزه
داری در آن سال ها با این که بسیار
سخت تر از اکنون بــود امــا شیرینی
خاص خودش را داشت.
افطاری ها و سحری های دسته جمعی
که اکنون روز به روز بیشتر به دست
فراموشی سپرده می شود ،ارمغان آن
روزها بود.
بانو «ثریا سلطانی» که خاطرات خوب
روزهـــای مــاه مــبــارک رمــضــان دوران
قدیم را به یــاد دارد ،بیان می کند:
آن موقع ها که از وسایل و امکاناتی
مانند رادیــو و تلویزیون خبری نبود
تا رویــت مــاه را به همگان خبر دهد،
مردم در مسجد محله شان جمع می
شدند و پیش نماز برخی افــراد را که
می دانست در رویت و تشخیص هالل
ماه تبحر دارند ،انتخاب می کرد تا به

پشت بام بروند و رویت هالل ماه را به
همگان خبر دهند .وی ادامه می دهد:
پس از آن که به قطعیت می رسیدند
که هالل ماه رویــت شده اســت ،پیش
نماز میزان فطریه را اعالم می کرد و
می گفت :روزه داران می توانند فطریه
و کفاره روزه های شان را به مسجد
تحویل دهند تا به دســت نیازمندان
برسد یا اگر خودشان فرد مستمندی
را می شناسند ،فطریه شــان را به او
بدهند .وی خاطرنشان می کند :نماز
عید فطر هم در مساجد برگزار می شد
و بیشتر افراد پس از اعالم عید سعید
فطر ،صبح روز عید در منزل شان افطار
مــی کــردنــد و پــس از نماز و خواندن
دعا ،ناهار روز عید شان را تدارک می
دیدند.این بانو به رسمی قدیمی در
عید فطر اشاره و بیان می کند :از زمان

قدیم ،مردم عید فطر را به عنوان یکی
از عیدهای بــزرگ می دانستند و از
همان زمان رسم داشتند در روز عید
به منزل افرادی که عزیزی را از دست
داده اند ،بروند و به آن ها سر سالمتی
بدهند .از آن سال ها تاکنون هنوز هم
ایــن رســم پابرجاست و مــردم با خبر
کردن هم به منزل آن هایی که عزیزی
را از دست داده اند می روند.
آن موقع ها که از امکانات امــروزی
خبری نبود ،روزه داران در گرمای
هــوا و روزهــای بلند و طاقت فرسای
تابستان روزه می گرفتند و همراه با
آن امور متعدد زندگی را هم بر عهده
داشتند.
کار بیشتر روزه داران آن موقع این بود
که وعده های افطاری و سحری زیادی
تدارک ببینند زیرا آن موقع ها ممکن

نعناع

سبزیکاری

سبزی نعناع مورد عالقه اکثر مردم است و کاشت
آن زحمت چندانی نــدارد و مـیتــوان بــرای این
منظور ریشه های آن را کاشت .ریشههای نعناع
را میتوانید در باغچه سایه حیاط ،بالکن ،جعبه
یا گلدان در داخل خانه و پشت پنجره آفتابگیر
بکارید .ریش ه ایــن سبزی ســالهــا در باغچه یا
ی می ماند و سال بعد دوبــاره
هر جای دیگر باق 
شروع به رشد میکند .میتوانید چند بوته را که
ریشههای سالمی دارند انتخاب کنید و آن را در
محلی که مــورد نظرتان اســت با فاصل ه مناسب
بکارید و آبیاری کنید .خاک این گیاه را همیشه
مرطوب نگه دارید .پس از یک تا دو بار چیدن ساقه
و برگهای جدیدی رشد می کند.

علوی -گیاه درختچه ای حنا دارای برگ ،پوست ،گل و دانه با خواص
دارویی مختلف است .یک کارشناس گیاهان دارویی با بیان این که
مهم ترین مواد موثر دارویــی این گیاه تانن ،رزیــن ،روغن فــرار ،مواد
چربی و رنگی است ،می افزاید :پوست این گیاه ضد التهاب است و به
عنوان مسکن و رفع کننده یرقان مورد استفاده قرار می گیرد« .مسعود
معماریانی» ادامه می دهد :برگ حنا برای از بین بردن بو و عرق بدن
مناسب است و همچنین از گل آن به عنوان خنک کننده و خواب آور
استفاده می شود .وی می افزاید :عصاره برگ و گل حنا برای درمان
پسوریازیس ،بیماری های پوستی و قارچی مزمن و آبله به کار می رفت
ولی امروزه بیشتر برای رنگ کردن موی سر و دست و پا وجلوگیری از
عرق دست و پا مورد استفاده قرار می گیرد .به گفته وی عالوه بر موارد
ذکر شده از حنا برای درمان جوش ،سوختگی ،درد مفاصل و شکستگی
استخوان استفاده می شود.

های شان دوره های تالوت قرآن برگزار
مــی کــردنــد .یکی از بانوانی کــه دوره
های قرآن در ماه های محرم و رمضان
در منزل پــدری شــان بــرگــزار می شد،
بیان می کند :هر روز صبح پس از اذان
صبح در منزل مــان بــاز بــود و خانم ها
برای تالوت قرآن می آمدند و دعاهای
مخصوص ماه رمضان را نیز تالوت می
کردند .بانو «تجلی» ادامه می دهد :در
روز عید سعید فطر نیز جمعیت زیادی
به منزل مان می آمدند و نماز روز عید
فطر را در حیاط و اتاق های خانه اقامه
می کردند.
یکی دیگر از شهروندان کهنسال هم با
بیان این که عید فطر در زمان قدیم حال و
هوای خاص خودش را داشت ،اظهارمی
کند :در آن زمان مکان بزرگی برای تجمع
و اقامه نماز عید فطر نبود و روزه داران در
مسجدهای محله شان یا خانه افرادی که
دوره های قرآن برگزار می کردند ،نماز
را اقامه می کردند« .تقوی» که  75سال
سن دارد ،می گوید :در آن زمان فطریه
ای که از سوی امام جماعت مسجدها به
مردم اعالم می شد ،خودشان در پاکتی
می گذاشتند و به افراد مستمندی که می
شناختند ،می دادند.
مردم به شکرانه آن که خداوند به آن ها
مهلت و توان روزه داری را در ماه مبارک
رمضان داده بود ،به هم شیرینی تعارف
و دعا می کردند که گناهان شان در این
روز بخشیده و مقرب درگاه الهی شوند.

میوه های مغذی

رفع کننده یرقان

گیاهان
دارویی
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تغذیه
سالم

موز یکی از میوه های مغذی است که به علت سطح باالی پتاسیم به تنظیم الکترولیت بدن
کمک میکند و می تواند به عنوان یک وعده غذایی مورد استفاده قرار گیرد .موز تقویت کننده
اعصاب و افزایش دهنده حجم عضالت است .این میوه غنی از انواع آنتی اکسیدانهای
ضروری برای بدن و فیبر است.هلو نیز یکی دیگر از میوههای بسیار مقوی با خواص فراوان
برای تقویت بدن است .هلو را میتوان به عنوان یک مکمل خوراکی بسیارمفید مصرف کرد،
قند فروکتوز موجود در هلو میتواند انرژی مورد نیاز بدن را برای مدت زمان طوالنی تامین
کند.آناناس میوه مناطق استوایی دارای خاصیت ضد التهابی بسیار قوی است و میتواند
خطر ابتال به حمله قلبی و سکته مغزی را در افراد کاهش دهد ،همچنین سبب افزایش قدرت
باروری در زوجین میشود .آناناس را میتوان به همراه همه وعدههای غذایی مصرف کرد
و از خواص آن بهرهمند شد ،مواد مغذی موجود در آن میتواند باعث تقویت بدن شود و از
ابتال به انواع بیماریها جلوگیری کند .کیوی نیز برای جلوگیری از ابتال به سرطان و افزایش
قدرت بینایی مفید است .انگور حاوی آنتی اکسیدانهای بسیار مفید از جمله کورستین و
رزوراترول است و میتواند از ابتال به بیماریهای قلبی و باال رفتن کلسترول جلوگیری کند.

اجتماعی

۵

ثبت نکردن واقعه ازدواج

آیا ثبت نکردن ازدواج در دفتر رسمی موجب بطالن و عدم صحت
شرعی آن می شود؟
ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی
مربوط به امــوری اســت که
علوی -خوانندگان عزیز
ربطی به صحت نکاح ندارد
روزنامه خراسان شمالی
و همان طور که از عنوان آن
می توانند سواالت حقوقی
پیداست واقعه ازدواجی
شان را طی تماس با دفتر
مشاوره
کــه تحقق یافته است
روزنامه مطرح کنند تا پاسخ
آن ها را از کارشناسان جویا
بــایــد در دفــاتــر رسمی
حقوقی
شویم .در این شماره «نبی
انــعــکــاس یــابــد .قــانــون
ا ...داوری» وکیل پایه یک
گـــــذار بـــه ل ــح ــاظ وجـــود
دادگستری به سوال یکی از
مصالحی زوجین را مکلف کرده
خوانندگان پاسخ می دهد.
برای جلوگیری از فساد احتمالی آن را به ثبت برسانند
و مجازات مقرر صرفا برای عدم ثبت است بدون آن که
به ارکان عقد ازدواج خللی وارد کند.

غنی بودن نان

علوی -غنی بودن نان با آردهای سبوس دار مشکالت گوارشی و کلسترول بد خون
را کاهش می دهد.عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص تغذیه با بیان این
مطلب افزود :نان هایی که با آرد سبوس دار تهیه شده باشند ،منبع غنی از
ویتامین های گروه  Bو فیبر هستند.دکتر «دعایی» با بیان این که بهترین
نان مصرفی با توجه به شرایط فرد متفاوت است ،اظهار کرد :به افرادی
که تمایل به کاهش وزن دارند نان های کم کالری مانند لواش را توصیه
می کنیم زیرا کالری این نوع نان ،یک چهارم نام سنگک است.وی
توضیح داد :نان های لواشی که با آرد سبوس دار تهیه شده باشند،
بهترین نان قابل مصرف هستند اما به ندرت در نان های لواش از
سالمت
آرد سبوس دار استفاده می کنند.وی ادامه داد  :مصرف نان های
تهیه شده با آرد سبوس دار بسیاری از مشکالت گوارشی را درمان
نامه
می کند یا کاهش می دهد ،بنابراین مصرف این نان ها برای حفظ
سالمت بدن و کاهش مشکالت گوارشی توصیه می شود.

فینگر فود رانگون

آشپزی

مواد الزم :پیاز سبز خرد شده یک چهارم پیمانه ،پنیر خامه ای 200
گرم ،نمک و پودر سیر نصف قاشق چای خوری ،خمیر یوفکا  ۲۴عدد،
روغن سرخ کردنی به مقدار الزم.
طرز تهیه :پیاز ،پنیر خامه ای ،سیر و نمک را با هم مخلوط می کنیم
و کنار می گذاریم.لبه های خمیر یوفکا را با آب مرطوب می کنیم و یک
قاشق از مواد را داخل آن می گذاریم.گوشه های خمیر را به سمت
مرکز خمیر به همدیگر می چسبانیم تا کامال روی آن بسته شود.
خمیرهای آماده شده را داخل روغن داغ می گذاریم تا قهوه ای یا
طالیی رنگ شوند .سپس روی دستمال کاغذی می گذاریم تا روغن
آن کشیده شود.

