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اجتماعی
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 7سال اول

آشپزی

خواب شیرینم آرزوست
مواد الزم

فندق خام  200گرم ،پودر قند  3قاشق غذاخوری و روغن زیتون
 5قاشق غذاخوری.

علوی

دوستی کودکان

گروه اجتماعی -تازهترین پژوهشها حاکی از آن است که در یک تا
 2سالگی ،ارتباط کودک با همسنوساالنش مانند آزمایشگاه روابط
اجتماعی است.
کودک در سالهای ابتدایی زندگیاش یاد میگیرد مث ً
ال پرتاب کردن
اسباببازیها با یک دوست بسیار لذتبخش است .کودکان هنگام
بازی ،حرکات و رفتار یکدیگر را تقلید میکنند و تاثیرات رفتارهای
دیگری بر محیط را یاد میگیرند.
کودکان در سنین یک تا دو سالگی ممکن است ابتدا اسباببازیشان
را به کودک دیگر تعارف کنند و چند دقیقه بعد با همان اسباببازی
کودک مقابلشان را کتک بزنند!
در دوستی کودکان آداب معاشرت معنا ندارد .تمرکز اصلی کودکان
اشتراک بازیها و اشیای اطراف است .آن ها معذرتخواهی و احترام
متقابل را نمیشناسند.
اگر چیزی توجه کودک را جلب کند ،میرود و از همبازیاش می گیرد.
سعی کنید زمانی را برای بازی فرزندتان در نظر بگیرید که خسته و
گرسنه نباشد تا بهانه نگیرد و با انرژی به تجربههای مشترک با همسن
و سالهایش بپردازد.
بچههای کوچک در گروههای دو نفره بهتر بازی میکنند زیرا در بازی
دو نفره ،دیگر مشکل کمتوجهی و توجه بیشتر به یک نفر مطرح نیست.
در این سن و سال کودکان دوست دارند از یکدیگر تقلید کنند .سعی
کنید اسباببازیهای مشابهی را در دسترس آن ها قرار دهید تا هنگام
بازی سر یک ماشین یا عروسک داد و بیداد راه نیفتد.
از  2تا  3سالگی به تدریج روابط اجتماعی کودک پیشرفت میکند که
مهمترین آن احساس وفاداری است .مفهوم «اشتراک» کمکم در ذهن
کودک شکل میگیرد .کودکان با اشتیاق اسباببازیهای شان را به
همبازیهای شان نشان میدهند و آن ها را تشویق میکنند وسایل را
بردارند و بازی کنند.
نباید انتظار دوستیهای صمیمی دوران دبستان را از فرزندتان داشته
باشید اما از این سن ،کودک ،کودک دیگری را که به او عالقه و با او
سلیقههای مشترکی دارد ،انتخاب میکند و با او صمیمیمیشود .آن
دو یک جای کوچک را که فقط خودشان دو تا در آن مکان جا شوند ،پیدا
میکنند و این مکان ،قلمروی آن هاست .آن ها در این قلمرو برای هم
آواز میخوانند ،قصه میگویند ،میخندند ،بازی و همدیگر را عصبانی
و گاهی با هم قهر میکنند.

استخدام

چراغ قرمز است و خودروها توقف کرده
اند .نوجوانی  13 ،12ساله در حال عبور
از خط کشی عابر پیاده است ،هندزفری
داخــل گوشش گذاشته و چشم اش به
گوشی است ،سرش را باال بر نمی دارد
که حتی نیم نگاهی به چــراغ بیندازد.
این روزها گشت و گذار در فضای مجازی
بیش از پیش در بین افــراد به خصوص
جوان ها و نوجوان ها رخنه کرده است
هر چند کهنساالن و میانساالن هم سعی
کرده اند از این قافله عقب نمانند اما رواج
استفاده از شبکه های مجازی و ابزارهای
دیجیتالی بیشتر در بین جوانان دیده
می شود چنان که خواب و خوراک را از
برخی از آن ها ربوده است و مدام از این
گروه به آن گروه و از این صفحه مجازی
به آن صفحه می روند .صرف نظر از این
که حضور نداشتن در دنیای واقعی چقدر
میان افراد فاصله انداخته و سایه سنگین
آن روی زندگی مــردم و دورهمی های
شان ،تفریح ها و گفتمان های خانوادگی

دیــده می شــود ،حضور مــداوم در دنیای
مجازی که برخی افراد ابزار دیجیتال را
عضو جدا ناپذیر خود می دانند و حتی
تا آخرین لحظه به خواب رفتن از آن ها
استفاده می کنند می تواند تاثیرهای
منفی بر سالمتی و بر هم زدن ریتم خواب
و تغییر میزان هورمون های بدن داشته
باشد.
شهروندی جوان اظهارمی کند که مدت
هاست تا ساعت  3یا  4بامداد بیدار است
و مــدام در شبکه هــای مختلف فضای
مجازی وقتش را سپری می کند و به گفته
خــودش وســواس زیــادی دارد که مبادا
از آن چه در دنیای اطرافش می گذرد،
بــی خبر بماند بــه همین دلــیــل خــواب
راحــتــی نـــدارد و حتی زمــانــی کــه واقع ًا
خوابش می آید و می خواهد استراحت
کند ،تالشش بی فایده است و تا نزدیک
صبح همچنان بیدار اســت .وی که باید
صبح زود برای رفتن به سر کار از خواب
بیدار شود ،اظهارمی کند :خستگی و بی
حوصلگی در سر کار کالفه ام کرده است
و طی روز گاهی سردردهایی را تحمل می

کنم اما با این وجود باز هم شب ها نمی
توانم زود بخوابم .شهروندی دیگر هم از
استفاده مداوم فرزند نوجوانش از شبکه
های مجازی گالیه دارد و می گوید که
استفاده بی رویه از تلویزیون ،بازی های
رایانه ای و گوشی تلفن همراه باعث بر هم
خــوردن نظم خــواب فرزندم شده است.
وی اظهارمی کند :با این که سعی کرده
ام در روزهای فراغت فرزندم برنامه های
متنوعی برایش در نظر بگیرم و استفاده
اش از فضای مجازی را محدود کرده ام
اما باز هم هر شب به بهانه های مختلف
با بازی های رایانه ای گوشی همراهش
مشغول می شود و تا دیر وقت بیدار می
ماند و صبح با کسالت زیاد و به اجبار او را
از خواب بیدار می کنم.
البته کم خوابی و بی خوابی فقط محدود
به جوانان نمی شود ،مردی میانسال هم
از این که مدام همسرش در شبکه های
مجازی اســت و خــواب مناسبی نــدارد،
سخن می گوید و ادامه می دهد :برخی
نیمه شب ها با نور گوشی همسرم بیدار
می شوم و می بینم با این که ساعت از 3

گذشته اما همچنان سرگرم گوشی خود
است .وی که تمایلی به ذکر نامش ندارد،
ادامه می دهد :همسرم به آشپزی عالقه
زیادی دارد و انواع و اقسام صفحه های
اینستاگرام و کانال های تلگرام آشپزی
دارد و مدام از این گروه ها دستورهای
مختلف آشپزی را می گیرد تا از آن ها
استفاده کند .وی بیان مــی کند :این
روند زندگی خواب همسرم را به هم زده
است و روزهــا تا نزدیک ظهر می خوابد
و از ســردردهــای طوالنی مدت رنج می
برد.البته حجم زیاد مشغله های کاری و
مشکالت اقتصادی ،استرس های روزانه و
استفاده بیش از حد از ابزارهای دیجیتالی
می تواند بر ریتم خواب تاثیر منفی بگذارد
چنان کــه کارشناسان عقیده دارنـــد2 :
ساعت قبل از خــواب نباید از هیچ وسیله
دیجیتالی استفاده کرد و تماشای تلویزیون
باید محدود شــود .در ایــن بــاره پزشکان
بیان می کنند :کمبود خواب باعث کاهش
ترشح هورمون مالتونین می شود که فقط
مخصوص خواب است و در صورت ترشح
نشدن آن سیکل خواب افراد تغییر می کند.

دود زباله سوزی در چشم کوهنوردان
ساعت  5صبح جمعه دو هفته گذشته
بــرای استفاده از هــوای پــاک و سالم
کوه باباموسی به همراه دوستان عازم
پارک جاوید شدیم و پس از پیاده شدن
از خودرو به امید هوای تازه به دل کوه
زدیم .در ابتدای مسیر بوی نامطبوعی
را احساس کردیم ولــی گفتیم شاید
مربوط به محوطه پارک جاوید باشد.
چشم تان روز بد نبیند هر چه جلوتر

کارشناس فروش جهت پخش شرکت یادمان

می رفتیم بــوی تعفن ناشی از زباله
در فضای کوهستان زیادتر می شد و
هر چه ارتفاع می گرفتیم بوی تعفن
بیشتر می شد به طــوری که خیلی از
کــوهــنــوردان ،عطای باباموسی را به
لقای آن بخشیدند و برگشتند .ما که
بخش زیـــادی از مسیر را طــی کــرده
بودیم به امید ایــن که در قله خبری
از بوی زباله نباشد به سرعت حرکت

کردیم ولی متاسفانه تا خود تابلوها
بوی زباله سوزی می آمد و کام همه را
تلخ کرد .از آن جایی که باباموسی از
دیرباز مقصد کوهنوردی خانوادگی
شهروندان بجنوردی بــوده است و به
امید شــروع یک جمعه مفرح معمو ًال
خــانــواده ها همراه با بچه هــای شان
به باباموسی می رونــد و از آن جا به
مقصد باباامان حرکت می کنند چرا
باید در جمعه شــهــرداری مبادرت به
زباله ســوزی کند؟ مگر نه ایــن است
کــه شــهــرداری بــایــد فــضــای سالمی

را بــرای نشاط جوانان و خــانــواده ها
فراهم کند و گذشته از این چرا باید
مــحــل زبــالــه ســـوزی آن جــا انتخاب
شود که کام ورزشکاران را تلخ کند؟
از اعــضــای محترم شـــورای شهر به
ویــژه کمیسیون فرهنگی ،ورزشــی و
همچنین شهردار محترم و مسئوالن
استان خواهشمندیم فکری به حال
ایــن قضیه کنند و هر چه زودتــر تنها
مجموعه کوهنوردی نزدیک به بجنورد
را از شر زباله ها راحت کنند.
یک دوستدار محیط زیست

091٥٥8٤19٦0

به یک شاگرد نیمه
ماهر برقکار تمام
وقت نیازمندیم
09371350604
استخدام کارآموز
فروش داخلی و

اتومبیل باپورسانت
عالی نیازمندیم
09155845705
به یک همکار جهت
مشاور امالک
واقع در خ امام
خمینی شرقی
نبش مالصدرا
امالک رحمانی
09153858630
به یک همکار
باتجربه برای
مشاورامالک
ساعت تماس 18
الی  21نیازمندیم
09364597840

سرپرست کارگاه
رشته عمران
یا آبخیزداری با
سابقه باالی  3سال
در زمینه اجرای
گابیون ترجیحا
بومی منطقه
نیازمندیم .
09155842734
به چند نفر نیروی
ماهر و نیمه ماهر
جهت همکاری
در کارگاه تولیدی
مانتو بصورت نیمه
وقت و تمام وقت
نیازمندیم  .صحتی
09359780029

نیروی کار آقا ،تمام وقت،زیر 30
سال .تحصیالت باالی دیپلم ساعت

کار 7:30الی12وعصر 2:30الی 9شب
حقوق ماه اول  700بعد ماه دوم.850
09158845428

به یک فروشنده با

تجربه و روابط عمومی
باال و ضامن معتبر

برای فروشگاه شوینده

ویالیی کلنگی (در
مرکز شهر) شهید

بهشتی شمالی بعد

بهداشتی نیازمندیم

به یک کارگر فنی

مرکزی کوچه صالح

09151873468

روبروی بانک سپه

آب گرمکن بخاری

(شهید بهشتی )22

نیازمندیم ابزار

333متر مجوز 6

سفیران شمالی

از ما کار از شما

استخدام شرکت پخش
موادغذایی در بجنورد نیازبه
تعدادی بازاریاب دارد مزایا:حقوق
و پورسانت به اضافه بیمه
09387804894

فروش فوری

از گاراژ کالهدوزیان

خارجی آژانس

05832258140
شرکت لبنیات پگاه شعبه خراسان
شمالی راننده دارای نیسان یخچال
دار استخدام می نماید حقوق روزانه
200هزار تومان 05832317550
09365822289

گل مژه برای دید خطری ایجاد نمی کند و منشأ آن میکروب «استافیلو
کوک» است و به طور معمول طی چند روز خوب می شود.گل مژه شبیه
یک جوش چرکی و ممکن است از داخل یا خارج پلک رشد و در هر
سنی بروز کند.ابتدا درد ،قرمزی ،حساسیت و تورم در موضع شروع و
سپس یک جوش چرکی ظاهر و گاهی تنها مجاور ضایعه و گاهی همه
پلک متورم و بعضی اوقات آب ریزش ،احساس وجود جسم خارجی و
حساسیت به نور ایجاد می شود.
می توان با کمپرس گرم روزی چهار مرتبه به مدت  10تا  15دقیقه
بهبود آن را تسریع کرد .معمو ًال سطح گل مژه پس از مدتی پاره و چرک
آن تخلیه و سپس ترمیم و خوب می شود.شست و شوی مرتب لبه پلک
ها با شامپو بچه عود آن را کاهش می دهد .گل مژه ای که در داخل پلک
ایجاد می شود ممکن است کام ً
ال از بین برود یا خود به خود سر باز کند و
گاهی الزم است پزشک آن را باز و تخلیه کند.

کولر لوازم خانگی

هواپیمایی

کاردرنمایشگاه

سالمت نامه

گل مژه

به یک همکار خانم جهت امور حسابداری تمام وقت در موبایل نیکان
واقع در بجنورد چهارراه مخابرات نبش پاساژ یوسف نیازمندیم

سمیر نیازمندیم 09381929704

به یک نفر جهت

طرز تهیه فندق ها را داخل ماهیتابه می ریزیم و تا زمانی که پوست
آن ها جدا شود تفت می دهیم ،نباید بسوزند .وقتی پوست فندق ها
جدا شدند زیر ماهیتابه را خاموش می کنیم ،کمی که ولرم شدند با کف
دست می مالیم تا پوست شان جدا شود .فندق های پوست گرفته شده
را در غذاساز خرد می کنیم .روغن و پودر قند را کم کم اضافه می کنیم
و تا زمانی که به قوام مورد نظر برسد هم می زنیم .سپس داخل شیشه
های دردار می ریزیم و در آن ها را محکم می بندیم .کره فندق را می
توانیم به مدت طوالنی داخل یخچال نگه داریم.

از قلم شما

دعوت به همکاری به تعدادی بازاریاب و

به یک نفر
استادکار ماهر
قنادی نیازمندیم
09155845852

کره فندقی خانگی

09157867784
فیروزه

امالک
منزل مسکونی
امتیازات کامل
دوبلکس اکازیون
5م رهن 500
اجاره تماس
09157867784
عزیزی ملکش
روبروی ترانس برق
پالک 32/30
فروشی یک قطعه
باغ 1200متری با
قابلیت تبدیل به
مسکونی دارای سند
ششدانگ واقع در کوی
نیکان نیکان 1قیمت
توافقی،تماس ساعت
 16الی 19
09151866851

پالک  490متراژ
واحد  108متری

در  3طبقه سند 6
دانگ و امتیازات
کامل کوچه

10متری دارای

دهنه  15متر دارای
وام بافت فرسوده
فی متری 2

میلیون تومان قابل
معاوضه با ویالیی
تا  250میلیون

09355763317
واگذاری سرقفلی
مغازه  17شهریور
شمالی صفا شرقی
4دارای امکانات
الزم دونبش
09153862348
09157180464
قربانی

