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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سالمت نامه

آشپزی

بازیگوشی چاله های آب!

زخم دست اندازها
بر خیابانهای بجنورد

مواد الزم

سالمت کلیه ها

گروه اجتماعی -استفاده از غالت ،حبوبات ،پروتئین ،سبزیجات و
میوه های تازه برای حفظ سالمت بدن و بهبود عملکرد کلیه ها ضروری
است.یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
و پزشک فوق تخصص کلیه بر رعایت رژیم غذایی سالم مبتنی بر هرم
غذایی به منظور حفظ سالمت کلیه ها تاکید کرد و گفت :داشتن
فعالیت بدنی و پویایی بین  30دقیقه تا یک ساعت به حفظ سالمت
بدن به ویژه کلیه ها کمک شایانی می کند.دکتر «بیگدلی» بیان کرد:
برای حفظ سالمت کلیه ها باید از مصرف فست فودها ،غذاهای پر
کالری ،نوشیدنی های بی ارزش و گازدار پرهیز کرد و همچنین بهتر
است از مواد غذایی دارای افزودنی خودداری کرد.

نکات خانه داری

مضرات فویل

گروه اجتماعی -بدن انسان توانایی حذف کارآمد مقادیر اندک
آلومینیم را دارد ،از این رو مصرف حدود  40میلی گرم به ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن انسان بی خطر در نظر گرفته می شود .افراد
بسیاری از فویل آلومینیمی برای پخت و پز استفاده می کنند.زمانی که
ترکیب اسید و مایع در فویل آلومینیم وجود داشته باشند ،احتمال نفوذ
آن به غذا به طور قابل توجهی افزایش می یابد .به عنوان مثال ،اگر یک
تکه مرغ را با آب لیمو و گوجه فرنگی بپزید ،سطوح باالیی از آلومینیم را
در غذای خود خواهید داشت.
اسیدیته این ترکیبات فرایند تهاجمی را شکل می دهد و الیه های
آلومینیم را حل و وارد غذا می کند .زمانی که ادویه به غذا اضافه شود،
نفوذ آلومینیم افزایش می یابد.
هرچه دما افزایش یابد ،میزان نفوذ آلومینیم به غذا بیشتر می شود .در
همین راستا ،فویل آلومینیمی گزینه خوبی برای پخت و پز نیست و به
همراه سبزیجاتی مانند گوجه فرنگی ،آب مرکبات یا ادویه ها توصیه
نمی شود.

اسدی
بــاران که می بــارد آسفالت شهر بساط
بازیگوشی چاله ها و دســت انــدازهــا را
فراهم می کند .گــودال هــای کوچک و
بــزرگ ،فرورفتگی های کف خیابان ها،
کوچه ها و پیاده روها پر می شود از آب و با
عبور سریع خودروها ،قطرات آن به سمت
عــابــران می پاشد؛ موضوعی که تصویر
تکراری است در این روزها.
شیطنت چاله ها هنگام بــارش بــاران
بــهــانــه ای اســــت بــــرای بــازگــشــایــی
دوبـــاره پــرونــده چــالــه هــا و زخــم های
معابر شهر بجنورد کــه چــنــدی است
کمتر م ــورد تــوجــه ق ــرار گرفته اســت.
بــه راســتــی چــرا یــک بــار بــرای همیشه
پرونده دست اندازهای شهر بسته نمی
شود؟
مشکل کــار کجاست کــه بـــرای تامین
رضایت شهروندان کار اساسی انجام نمی
شــود؟ این روزهــا نعمت الهی از آسمان
می بارد و مردم را شاد می کند اما گرفتار
شدن مــردم در آب های جمع شده کف
خیابان ها و کوچه ها روایت دیگری دارد؛
روایتی که برخی شهروندان به آن اشاره
می کنند.

 I Iخیابانشهیدبهشتی

در یکی از کــوچــه هــای خیابان شهید
بهشتی شمالی ،پیرمردی در حال جارو
کــردن آب جمع شــده اســت .او که خود
را «جعفری» معرفی می کند ،می گوید:
جمع شدن آب در دست اندازهای کوچه
از گالیه هــای همیشگی ماست .وی با
بیان این که سال هاست آسفالت کوچه
ها و خیابان های این محله ترمیم نشده
اســت ،ادامــه می دهــد :چاله ها و َتـ َـرک
های آسفالت کوچه ها هر روز بیشتر و

۳۳هزارنقطه

.

دراولینکتاب«نقشیابشماره»ایران
محمدمهدیرنجبر

اتصالشمارههایپیاپی،سرگرمیموردعالقهبسیاریازمردم
جهاناستکهکتابهایآنبانامDotToDotدرسراسرجهان

نقشیاب شماره
سهشنبهها

ﺳﺎده

25

دﻗﻴﻘﻪ

برایارسالپاسخ
وشرکت
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 I Iتقاطع خیابان جمهوری اسالمی

یکی دیگر از شهروندان که در حال گذر از
تقاطع خیابان جمهوری اسالمی به سمت
خیابان آزادی است ،می گوید :بارندگی
ها این روزهــا شدت بیشتری دارد و در
چند دقیقه فرورفتگی آسفالت به چاله ای
پر از آب تبدیل می شود.
«کیوان نــژاد» با بیان این که در خیابان
جــمــهــوری نــرســیــده بــه ایــن تــقــاطــع ،دو
راهی وجود دارد که بدون مسیر پیادهرو
است ،ادامه می دهد :برخی عابران پیاده
به اجبار در خیابان تــردد می کنند ،در
روزهــای بارندگی این چهارراه پر از آب
می شود و عبور سریع خودروها موجب
می شود آب به سمت عابران پاشیده شود.
وی از رسیدگی نــکــردن شــهــرداری به
آسفالت خیابان ها و کوچه ها گالیه مند
اســت .ایــن شهروند بــا بیان ایــن کــه در
کوچه های پشت مجموعه ورزشی شهید
علیدخت نیز وضعیت به همین منوال
اســت ،اضافه می کند :ما ساکنان این
خیابان سال هاست درخواست رسیدگی
به دست اندازهای آسفالت را داریم اما
توجهی به آن نشده است.

 I Iحاشیه های زخمی شهر

از هسته مرکزی به سمت حاشیه شهر که
می رویم تاول هابیشتر می شوند .گذرتان
بــه خــیــابــان هــا و کــوچــه هــایــی همانند
«شرق سپاه»« ،ناظر آباد»« ،جوادیه» و دو
راهی میدان بار که بیفتد وضعیت وخیم
آسفالت معابر را بیشتر درک می کنید ،در

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
بزرگساالن هم نیاز به «سرگرمی سالم» دارند!

عمیق تر می شود .این دست اندازها برای
خودروها مشکل ایجاد می کند و مدام کار
آن ها به تعمیرگاه کشیده می شود.
وی اضافه می کند :این خیابان در مرکز
شهر قرار و وضعیت بسیار نامناسبی دارد
و توجهی به کوچه های آن نمی شود.

بهفروشمیرسدکهدرایرانبه«نقشیابشماره»معروفاست
وسهشنبههادراینصفحه،نمونههاییازآنرامیبینید.
اماهفتهقبلگفتیمکهاولینکتاب«نقشیابشماره»درایران
درحالچاپاست.دراینکتاب 1۲۶تصویربزرگوکوچک،از
اتصالشمارههایپیاپیبهدستمیآید.دراینکتابسرگرمی
کهویژهبزرگساالنمنتشرخواهدشد،بیشاز33هزارنقطه
دیدهمیشودکههریکازآنهاشمارهایدرکنارخوددارد.برای
کشفحدودنیمیازتصاویرکتابنیازیبهمدادرنگینیست،
چونتصاویرشتکرنگهســتندامــادرنیمــهدوماینکتاب
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رنگیاســتکــهتصاویری
متنوعراخواهدساخت.
هفتــه آینــده هــم دربــاره
جزئیــات ایــن کتــاب،
اطالعات بیشــتری تقدیم
عالقهمندانخواهدشد.
موفقوپیروزباشید
و حرفهای

خیابان «ابن سینا» نیز خیلی دست انداز
وجود دارد.
یکی از ساکنان شهرک امام خمینی(ره)
که به گفته خودش همیشه از این مسیر
عبور مــی کند ،مــی افــزایــد :ایــن مسیر
دست اندازها و چاله های عمیقی دارد،
هنگامی که باران می بارد چاله ها پر از
آب می شوند و رانندگان متوجه عمق
آن ها نمی شوند و هنگام عبور در دست
اندازهای عمیق فرو می روند.
وی با بیان ایــن که چندین بــار به دلیل
افتادن در این چاله ها خودرویم آسیب
دیـــده اســـت ،اضــافــه مــی کــنــد :یکی از
مشکالت شهر بجنورد آسفالت آن است.
فکر کنم مسئوالن شهری از وضعیت
آسفالت این شهر خبر ندارند« .صدیقی»
با بیان این که گاهی دیده ام شهرداری
برخی چاله ها را پر از شن می کند ،می
افزاید :با اولین بارش شن ها شسته می
شوند و دوباره چاله عمیق خودنمایی می
کند ،در حالی که باید به شکل درست
ترمیم و بــه ســازی شوند.یکی دیگر از
شهروندان که از چاله های عمیق شهر
خــســارت دیــده اســت ،مــی گــویــد :جــاده
گورستان پارک جاوید وضعیت بحرانی و
خطرناکی دارد .در این مسیر چاله های
عمیقی ایجاد شده است که موجب وارد
شدن خسارت به خودروها می شود.
«آگــــاهــــی» بـــا ب ــی ــان ایــــن کـــه چــنــدی
پیش خــودرویــم در یکی از چــالــه های
ایـــن مــســیــر افـــتـــاد ،ادامـــــه م ــی ده ــد:
الســتــیــک خــــودرویــــم در ایــــن اتــفــاق
ترکید و ریــنــگ آن کــام ـ ً
ا خـــراب شد.
وی بــا بــیــان ای ــن کــه جـــاده گــورســتــان
پــــارک جــاویــد از مــســیــرهــای پــر تــردد
اســت ،خــواســتــار رسیدگی بــه آسفالت
این جــاده شد .یکی از ساکنان خیابان

شکر  2پیمانه ،سیب زمینی پخته و خرد شده یک کیلو ،زعفران آب
شده  4قاشق مرباخوری ،گالب نصف پیمانه ،نان باگت ساده و آسیاب
شده یک دوم پیمانه ،دانه هل  6عدد ،خالل پسته  2قاشق سوپ
خوری ،تخم مرغ  8عدد ،ماست چکیده یک دوم پیمانه ،نمک ،فلفل و
روغن مایع به مقدار الزم.

شهیدپورآدینه هم از تعداد زیــاد چاله
های این خیابان گالیه مند و خواستار
رسیدگی شهرداری به این وضعیت است.

شیرین کوکو

 I Iآسفالتپیر

طرز تهیه  2قاشق سوپ خوری شکر را کنار می گذاریم و بقیه را با
یک پیمانه آب روی حرارت حل می کنیم.
سپس هل ،زعفران و گالب را به آن می افزاییم و پس از آن که جوشید
کنار می گذاریم .تخم مرغ ها را هم می زنیم ،ماست ،زعفران ،شکر،
نمک و فلفل را به آن می افزاییم و دوباره هم می زنیم و به سیب زمینی
ها و نان باگت اضافه می کنیم .آن را در قالب های شکیل می ریزیم و
سرخ می کنیم .در پایان شربت قوام آمده را به آرامی روی کوکو می
ریزیم و با خالل پسته تزیین می کنیم.

در همین ب ــاره مــعــاون ام ــور عمرانی و
زیربنایی شهرداری بجنورد با بیان این که
تشدید بارش ها موجب افزایش تخریب
آســفــالــت در بــجــنــورد ش ــده اســـت ،می
افزاید :ایجاد شکاف در آسفالت و حرکت
خــودروهــا موجب شکسته شــدن آن ها
میشود با این حال اکیپ های شهرداری
آسفالت های شهر را لکه گیری می کردند
اما به دلیل این که برای انجام کار تنها 3
روز شرایط جوی مساعد بود ،بخشی از
کار انجام شده است.
«پــارســاپــور» بــا بیان ایــن کــه لکه گیری
آسفالت با مالت خشک انجام می شود،
می افزاید :لکه گیری های انجام شده به
دلیل بارش ها و شدت آن ها خراب شده
است و مالت ها از چاله ها خارج شده اند.
وی با بیان این که پیش از سال جدید به
شرایطی رسیدیم که می توان گفت لکه
گیری شهر به اتمام رسید ،اظهارمی کند:
اما عملیات انجام شده با بارش های سال
جدید تخریب شد.
این مسئول البته به فرسوده و پیر بودن
آسفالت شهر اش ــاره و اعــام مــی کند:
آسفالت شهر بجنورد عمر طوالنی دارد و
این امر موجب نازک و وارد شدن آسیب
بیشتر به آن شده است.
وی خاطرنشان می کند :امسال برنامه
ای برای انجام آسفالت و روکش آسفالت
معابر شهر وجــود دارد .پیمانکار پــروژه
انتخاب و قیر مورد نیاز تامین شده است
و احتما ًال  3یا  4ماه آینده با مناسب شدن
شرایط جوی خبرهای خوبی در این باره
اعالم می شود.

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

پاسخ
مسابقههای
قبل

قانون:
از شماره یك تا بزرگترین شماره ،به ترتیب هر نقطه شمارهدار را با رنگ خودش ،به نقطه بعدی وصل کنید .هرکجا به جای «نقطه» به عالمت «ستاره» رسیدید ،خطتان باید
قطع شود تا با پیدا کردن شماره بعدی ،کشیدن خط جدیدی را آغاز کنید .بعد از پایان کار ،خطها را ضخیمتر کنید تا تصویر کشفشده را واضحتر ببینید.

گیاهان دارویی

پایین آورنده قندخون

علوی -گیاه «مریم گلی» که آن را با نام های دیگری مانند «مریمیه»،
«شای درنه» هم می شناسند ،دارای قسمت های هوایی با خواص دارویی
است .یک کارشناس گیاهان دارویی این گیاه را از خانواده نعناع دانست
و اظهارکرد :مریم گلی دارای روغن فرار ،ساپونین ،تانن ،رزین ،اسیدهای
مختلف ،موسیالژ ،نمک های معدنی ،ویتامین ها و سالوین است« .مسعود
معماریانی» با بیان این که مریم گلی پایین آورنده قند خون است ،افزود:
این گیاه نیرودهنده ،تسهیل کننده عمل هضم ،ضد نفخ و عرق ،صفراآور و
ضد عفونی کننده است .وی افزود :در طب سنتی از این گیاه به عنوان ضد
تشنج ،تب بر ،آرام کننده و در استعمال خارجی برای التیام و ضد عفونی
کردن زخم ها و ناراحتی اعصاب استفاده می شود.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع3در 3هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
ارقامسطرهای
اول،دوموسوم
ازهرسودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 ۲۷رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:۱۲:۲۰

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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