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گیاهان دارویی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آشپزی

چراغهایی که فقط
چشمک زن هستند

 IIمواد الزم  :ژله آلوئه ورا و رنگ دلخواه ،دو سایز قالب با طرح
گل ،شیر یا بستنی یک لیوان.

التیام دهنده زخم
گروه اجتماعی -میوه و برگ درختچه «آقطی سرخ» دارای اسیدهای
مالیک ،استیک ،تارتریک ،قند ،تانن ،مواد رنگی و گلیکوزیدهاست.
یک کارشناس گیاهان دارویی با بیان این مطلب افزود :میوه آقطی
ملین ،مــدر ،رفع کننده دردهــای روماتیسمی و تصفیه کننده خون
و برگ آن ضد التهاب است« .مسعود معماریانی» با اشــاره به موارد
استعمال این گیاه در پزشکی سنتی خاطرنشان کرد :پوست ،ساقه،
گل ،میوه و برگ این گیاه معرق و ملین است و به صورت موضعی به
عنوان ضد عفونی کننده و التیام دهنده زخم ها استفاده می شود .به
گفته وی ،بهتر است مقدار  3تا  4گرم از این گیاه روزانه سه بار به طور
دم کرده استفاده شود.

تغذیه سامل

علوی
بلبشوی ترافیک شهر و سردرگمی عابران
پیاده و راننده خودروها در شهری مانند
بجنورد کــه جمعیت و وســعــت چندانی
ندارد ،قابل تامل است و اگر این موارد را به
یک بجنوردی که سال هاست در این شهر
زندگی نمی کند ،بگویید ،به سختی باورش
می شود که شهر این گونه درگیر مشکالت
ترافیکی باشد ولی باید این واقعیت را قبول
کــرد که مرکز خــراســان شمالی با وجود
وسعت کم شاهد ترافیک گره خــورده ای
است که در سال های اخیر نه تنها به خیابان
های هسته مرکزی بلکه به خیابان های
فرعی و دور از بافت مرکزی سرایت کرده
است.

 I Iدردی دوا نشد

ویتامین B2
ویتامین  B2یا همان ریبوفالوین یکی از  8ویتامین  Bو برای سالمت
انسان ها ضروری است .این ویتامین را می توان در غالت ،گیاهان و
محصوالت لبنی پیدا کرد .ویتامین  B2برای تجزیه اجزای تشکیل دهنده
مواد غذایی ،جذب سایر مواد مغذی و نگهداری بافت ها ضروری است.
همه ویتامین ها محلول در آب هستند به همین دلیل در آن حل می
شوند .ویتامین های محلول در آب از طریق جریان خون حمل می شوند.
افراد باید هر روز ویتامین  B2را مصرف کنند زیرا بدن تنها مقدار کمی از
آن را ذخیره می کند و این منبع خیلی زود به پایان می رسد .ریبوفالوین
به طور طبیعی در برخی از غذاها یافت می شود .البته این ویتامین ممکن
است به مواد اضافه و از طریق مکمل وارد بدن شود .بیشترین مقدار
ویتامین  B2توسط روده کوچک جذب می شود.این ویتامین به تجزیه
پروتئین ها ،چربی ها و کربوهیدرات ها کمک می کند .ویتامین B2
نقش مهمی در نگهداری منبع انرژی بدن دارد .این ویتامین به حفظ و
نگهداری غشای مخاطی در سیستم گوارشی کمک می کند.

راهــکــارهــای مختلف ترافیکی در سال
های اخیر اگرچه با فکر و تدبیر مسئوالن
ّ
مسکن
شهری همراه بود اما فقط مانند
عمل کــرد و بــه جــای آن کــه بــه کاهش
ترافیک کمک کند ترافیک را از منطقه
ای به منطقه دیگر منتقل کرد و چه بسا
خطرات بیشتری را هم به دنبال داشته
اســت .یکی از رانندگان با بیان این که
بهتر است در تقاطع های پرتردد خیابان
های فرعی چراغ راهنمایی نصب شود،
اظهارمی کند :اگر در برخی از این تقاطع
ها چراغ راهنمایی نصب شود هم از بروز
گره ترافیکی و هم حادثه جلوگیری می
کند« .احمدی» البته یادآور می شود :در
برخی تقاطع ها چــراغ راهنمایی وجود
دارد اما انگار وجــود نــدارد و همیشه در
حال چشمک زدن و حتی در ساعتهای
پیک ترافیک هم همین طور است و عم ً
ال
کمکی به تردد آسان نمی کند.
شهروندی یکی از راهکارهای مناسب
برای کاهش ترافیک و جلوگیری از گره

خـــوردن آن را اســتــفــاده از چ ــراغ های
راهنمایی می داند و می گوید :چراغ های
راهنمایی به خوبی می توانند از عهده
ترافیک برآیند و آن را مدیریت کنند ،هر
جا چراغ وجود دارد عبور و مرور تسهیل
می شود.
وی خاطرنشان می کند :گاهی در تقاطع
های پرتردد مانند چهارراه مخابرات دیده
می شود که چراغ راهنمایی چشمک زن
است که بیشتر در اوایل صبح با این که
رفت و آمد زیــاد است این اتفاق رخ می
دهــد البته ساعت هــای پایانی شب هم
گاهی اوقات این چراغ ها چشمک زن می
شود در حالی که در این ساعت ها برخی
خــودروهــا با سرعت خیلی زیــاد حرکت
می کنند و این مسئله بسیار حادثه آفرین
است.
«قــاســمــی» بــا اشــــاره بــه بــرخــی مکان
های پرتردد و خطرناک شهر اظهارمی
کــنــد :مــدتــی اســت کــه بــه نصب چــراغ
های راهنمایی در تقاطع خیابان های
جمهوری اسالمی و قیام و بولوار دانشگاه
آزاد اقدام کرده اند که کار پسندیده ای
است و با نصب آنها اهالی و رانندگانی
که از این مسیرهای پرتردد رفت و آمد
می کردند ،ابراز رضایت کردند .وی می
افزاید :متأسفانه چراغ راهنمایی تقاطع
خیابان جمهوری اسالمی فقط در یکی،
دو روز نخست خوب عمل کرد و چند روز
پس از آن فقط اسم چــراغ راهنمایی را
یدک می کشید و بیشتر اوقات چشمک
بود .شهروندی دیگر که از مسیر خیابان
استقالل و جمهوری اســامــی بــه طور
مرتب همه روزه در رفت و آمد است ،بیان
می کند :یکی از این چراغ های راهنمایی
در تقاطع خیابان استقالل و  17شهریور
شمالی وجــود دارد کــه از گــره خــوردن
خــودروهــا و بــار ترافیکی تــا حــد زیــادی

کاسته است .وی می افزاید :این در حالی
است که چراغ راهنمایی تقاطع جمهوری و
خیابان قیام گاهی اوقات اول صبح ،ظهر و
حتی ساعات پیک ترافیک مانند  19تا 20
چشمک زن بود و هر روز شاهد گره خوردن
خودروها و مشاجره برخی رانندگان بودیم
و حتی از آن موقع احتمال تصادف و حادثه
در این منطقه بیشتر شد در حالی که در
گذشتهچنیننبود.
در چند روز نخست این چراغ ها به خوبی
عمل کــرد و پس از آن چند روز متوالی
شاهد بــودیــم کــه در ساعت هــای پیک
ترافیک چشمک زن بــود و باعث بــروز
مشکالت ترافیکی شد.
شهروندی دیگر اظــهــار میکند :چــراغ
های راهنمایی و رانندگی با هزینه زیادی
خــریــداری می شــود و استفاده ناقص از
آن ها به جــای آن که مشکل گشا باشد
مشکالت بیشتری را ایجاد می کند .وی
که تمایلی به ذکر نام خود نــدارد ،ادامه
می دهــد :اگر چــراغ راهنمایی به منظور
کاهش ترافیک و سامان دهی آن تعبیه می
شود چرا برخی از آن ها همیشه چشمک
زن هستند؟ عم ً
ال انگار وجــود ندارند.
شهروندی دیگر هم بیان می کند :هفته
گذشته حــدود ساعت  16تصادفی در
محدوده تقاطع خیابان جمهوری اسالمی
و قیام رخ داد که چراغ راهنمایی باز هم
چشمک زن بود .علت تصادف این بود که
راننده با دیدن چراغ راهنمایی چشمک
زن زرد و قرمز دچــار سردرگمی شد و تا
نیمه چــهــارراه حرکت کــرد ،از آن طرف
خــودروی دیگری به خودرویش کوبید و
دوباره با تکرار داستان تصادف ها ترافیک
بیشتر شــد .یکی از کسبه ایــن منطقه
هم بیان می کند :تا پیش از نصب چراغ
راهنمایی بیشتر رانندگان حق تقدم را
رعــایــت مــی کــردنــد و هیچ گــاه ظهرها و

شب ها شاهد ترافیک این چنینی نبودیم
اما از زمانی که چــراغ چشمک زن است
رانندگان سر در گم شده اند.
یکی دیگر از شهروندان هم بیان می کند:
چــراغ هــای راهنمایی بولوار  ۳۲متری
شهدا در گذشته تا ساعت  ۲۱کار می کرد
و پس از آن چشمک زن می شد اما اکنون
تا ساعت ۲۳یا بیشتر فعال است که اقدام
خوبی به شمار می رود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
بــجــنــورد دربــــاره عملکرد چـــراغ هــای
راهنمایی و رانندگی که در مناطق جدید
نصب شده است ،می گوید :این چراغ ها
 3اوج ترافیک روی زمان بود و بقیه مواقع
روی چشمک تنظیم شده بود .البته یکی
از دستگاه ها مدتی پیش سوخت و روی
چشمک زن تنظیم شــده بــود کــه آن را
تعویض کردیم.
«حمیدی» ادامه می دهد :سیاست بر این
است که در ساعت های اوج روی زمان
و در ساعت هــای غیر اوج روی حالت
چشمک زن باشد .وی می افزاید :چراغ
راهنمایی تقاطع جمهوری – قیام فرمان
ده بود که متاسفانه سوخت و آن را عوض
کردیم و پس از آن چراغ تقاطع دیگری در
 32متری سوخت و ناچار شدیم چراغ این
تقاطع را با آن جا به جا کنیم و دستگاه
دیگری آمــده است که آن را نصب کرده
ایم.
وی با بیان این که سیاست در این راستا مهم
است ،خاطرنشان می کند :این که چراغی
در بعضی از روزها کار نکند و اتفاق هایی
که امــروز و دیــروز افتاده است خیلی مهم
نیست بلکه سیاست مهم است.وی البته از
نصب چراغ های راهنمایی در برخی مناطق
مانند چهارراه عترت هم خبر می دهد که
به منظور کاهش ترافیک و نظم دهی به
ترددها انجام خواهد شد.

ژله گل
 I Iطرز تهیه   :ابتدا ژله رنگی را با یک لیوان آب جوش به صورت بن
ماری روی بخار کتری حل می کنیم و بعد از خنک شدن به جای آب سرد
یک لیوان بستنی وانیلی یا نصف لیوان شیر می ریزیم .قالب های سایز
کوچک را با این ژله پر می کنیم و داخل یخچال می گذاریم.
حاال ژله آلوئه ورا را با یک و نیم لیوان آب جوش درست می کنیم و
مقداری از آن را کف قالب های سایز بزرگ می ریزیم و داخل یخچال
می گذاریم تا نیم بند شود.
ژله های رنگی را از قالب ها بیرون می آوریم و در قالب های بزرگ روی
ژله نیم بند قرار می دهیم و مقداری از ژله آلوئه ورا را اطراف آن ها می
ریزیم و در یخچال می گذاریم تا سفت شوند.

7سال اول

هویت
گروه اجتماعی -تربیت کودکان و شکل دادن به شخصیت و هویت آن
ها می تواند آینده شان را روشن کند و استعدادهای شان را متبلور سازد.
یکی از شیوه های مهم تربیتی کودک این است که پدر و مادر به ویژه
مادر زمان هایی که کودک به آن ها نیاز دارد ،به درستی برای او وقت
بگذارند و با او رو در رو صحبت کنند.
محبت کردن به کودک ،در آغوش گرفتن و بیان جمالت کلیدی و مهم
مانند «دوستت دارم» و «به تو افتخار میکنم» ،می تواند به او حس خوب
و مهم بودن بدهد.
والدینی که منبع حمایت و محبت برای کودک شان هستند در آینده
بذری را که کاشته اند ،برداشت خواهند کرد و کودکی با محبت و اعتماد
به نفس خواهند داشت.

