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ه تربیتی

روزنامه

افتند ،دروغ
«همتی»
افـــزود :برخی والــدیـ
ت که بیشتر
ـن بــرای حرف
شنوی بیشتر
فرزند خــود ،به
دروغ داستان
ترسناکی را از
شخصی برای
لدین برای
کودک تعریف
می کنند و
این موضوع باعث
م دهد ،به
می شود ترس
همراه
همیشگی او باشد.
ند ،گفت:
وی ا
ظهارکرد :دروغهــای
ند که اگر
اس
ـ
مصلحتی ،ممکن
ـت
گ
ـ
ـاهــی بــه یـــاری
ترسناک
والــدیــن بیایند و
ترساندن
کــودک ،به آن
د و باعث
ها کمک کند تا
حرفشنوی
بیشتری داشته
ها واهمه
باشد اما توصیه
همیشگی کا
رشناسان تربیت
کودک
این
که
است
والدین با کودک
شان صادق باشند.

شب های محرم؛

تربیتی

ی از آلزایمر

ایمر
نکات تغذیه
ای پیشگیری از
سان
که با
آلزایمر است
آن مشورت با متخصص
در
تغذیه رعایت
امــکــان پــذیــر ا
نند
امالحی مانند ســــت.وی اظــهــارکــرد:
آهن و روی
نیز به عملکرد
صحیح مغز
کمک می کند و
ل
کمبود فوالت
و ویتامین
هــای خــانــواده
 Bبه حافظه و
توانایی
مغزی آسیب می
ه
زند ،بنابراین در
نظر گرفتن
این مواد مغذ
و
در رژیم غذایی
سالمندان ضروری به
نظر می رسد.

از عزاداری ها

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی
روزنامه

شورحسینی
از دیروز تا امروز
تا تعزیه خوانی

های روز عاشورا

در
حسینیه محله شـ
ـان بــوده است،
اظهارمی
لباس شمر و برخی
کند :دسته های
همه هیئت های
دیگر لباس هایی
در
عزاداری به
مذهبی به سمت
شب های محرم
م
رنگ سبز که نشان
پس از گوش جان
از یاران ساالر
سپردن به
عصوم زاده بجنورد
شهیدان داش ــت بــر ت
سخنان واعــظ
روانه می شدند
ــن مــی کردند
و تفکر در و
رفتار
و بعد از ناهار
ساالر شهیدان،
ســوار بــر اســب مـ
مراسم عزاداری
ـی شدند و شبیه
خود را برای عصر
خود را به
خوانی آغاز می شد.
و مراسم شام
صورت سینه زنی
البته برخی دیگر
و زنجیر از
زنی
آغ
ـ
ـاز
هیئت
ها
می
حسینیه ها غریبان در تکیه ها و
گهواره
کردند و در شب
ای نمادین را به
های نشانه
آماده می کردند
پایانی محرم نیز به
گهواره حضرت
سوی هیئت های
علی اصغر(ع)
در
دیگر
به
دسته
راه
ه
ــای
می افتادند و پس
عـــزاداری خــود حمل
از الحاق می
به آنـ
کردند که مردم
ـان عـــزاداری خـ
ـود را به صورت
به ویژه بانوان با
گسترده
دیدن آن گهواره به
انجام می دادند.
گریه می افتادند
و
وی که تمایلی
بر دشمنان امام
به ذکر نام خود
حسین(ع) لعن و
می
ندارد ،نفرین
افزاید :در روز
می فرستادند.
تاسوعا هر یک از
یکی
هیئت ها از مقابل
از بانوانی که
حسینیه خود به
خاطراتی از آن
سمت هیئت های
دوران دارد بیان می
دیگر و بعد مسجد
کند :همه ساله
جــامـ
قبل از فرا رسیدن
ـع شــهــر بــه راه
روز
مــی
اف
ـ
ـت
ـ
عاشورا
ـادن
ـ
ـد و
برخی
عزاداری
زنان فامیل دور هم
می کردند و البته
جمع می شدیم و
عزاداری فطیر
در روز
می پختیم و آن
عاشورا نیز با شکوه
را در روز عاشورا
تر برگزار که
می شد و
همه به معصوم
همه هیئت هــای
زاده می رفتند و بر
مذهبی مزار
به سمت
رفتگان
معصوم
خود
زاده
حاضر می شدند،
بجنورد روانه بین
می شدند و بعد از
مردم پخش می
ناهار خود را برای
کردیم .برخی نیز
خرما یا
عصر و مراسم شام
حلوا می آوردند.
غریبان در تکیه ها
بانو «
و حسینیه ها
مستوفی» ادامـ
آماده می کردند.
ـه می دهــد :در
وی قــدیــمــی
زمان قدیم اعضای
تــریــن هــیــئــت
خانواده فردی که
هــای تازه
بجنورد را
به رحمت خدا
هیئت «کربالیی
رفته بود در شب
عـ
نایب عــاشـ
ـلــی»« ،دروازه
ـورا بــه معصوم
زاده مــی رفتند
گــرگــان» و چند و
هیئت دیگر
بر سر مــزارش
بیان مــی کند و
می
چندین ساعت می
گوید :برخی
نشستند ،روی مزار
هیئت های مذهبی
سینی های خرما
نیز و حلوا
سعی می
می گذاشتند
کردند تا صحنه
عاشورا
تا رهگذران با
و کشته
پذیرایی شــدن،
شدن بعضی از یـ
فاتحه ای هم برای
ـاران امام فرد
حسین(ع) را به
تازه درگذشته
تصویر
بخواند.
بکشند
به
همچنین
در
همین
این شب بر سر
دلیل مراسم تعزیه
همه مزارها شمع
خوانی یا روشــن
شبیه خوانی
مــی کــردنــد و
برپا می کردند.
یــاد رفتگان را
وی
می افزاید :برای
گرامی می داشتند.
این منظور در روز
عاشورا برخی افراد
لباس هایی مانند

علوی

گفت و گو

روتئین

کردن
بادام زمینی به
نان گندم کامل
همراه با عسل و
گردو و دانه های
کدو تنبل ،یک
بـ
میان وعده عالی
ـرای پیشگیری
از بیماری های
است.
قلبی ،عروقی
موتزارال در
هر اونس ۶,٣
گرم و پنیر چدار
در هر
اونس ۶.۵ ،گرم
پروتئین دارند .این
پنیرها
منابع غنی از
پروتئین و سیرکننده
هستند
ضمن ایــن کــه
چربی هــای سالم،
لسیم
و
ویتامین  Dموجود
در آن هــا ،به
فظ
سالمت استخوان ها
تغذیه
با افزایش سن
مک می کند.
سالم
ن در هر
دو برش  ۸گرم
پروتئین دارد .نان
ی کامل
حاوی ویتامین ،B
فوالت و  ...برای
افظت از سالمت مغز
هستند.هر نصف فنجان
ئین دارد.
عدس هم  ۹گرم
مانند تمام حبوبات
عدس نیز حاوی
دست دادن
سریع
فیبر فراوان است و
چربی
ها
کمک می کند.

امام
حسین(ع) کیست.
آن ها همچون
« باز
پدران و پدربزرگ
این چه شورش
شوند .مسجد دروازه
های خود که از
است که در خلق
عالم
گرگان هم از زمان
قدیم قدیم
در دسته هــای
است »...؛ دوبــاره
همیشه یکی از
پذیرایی می شــد .در
نوای نینوا در کردند هنوز عـــزاداری شرکت می
تکیه
مکان هایی بود که
میان عـــزاداران
ها و حسینیه ها
خورشید
حضور جوانان و
مراسم عزاداری شب
طنین انداز شده
و
غروب نکرده به
های محرم در
کودکان بیش از همه
حسینیه محله
آن خــودنــمـ
عاشقانش را بی تـ
جا برپا می شد.
خــود می رونـ
ـایــی مــی ک ــرد
ـاب کــرده است.
ـد و برای یـ
و مـــردم در آن
عــاشــقــان
زمان حتم ًا
عزاداری و پذیرایی
ـکــی از شــهــرونـ
از
ـدان
کودکان
ک
حسینی روزهــــای
ـ
ـه
ـ
مهمانان
ـن
خود
س
را
ـ
ـالــی
به مسجد و
گذشته عزای
مجلس از اهـ
سخت در تب و
که حسینیه
امام حسین(ع)
ـالــی چــهــارراه
تاب تدارک آمدن
ها می بردند تا
خود را آماده می
شهید صفاست و
از همان دوران
محرم کنند.
بودند تا باز هم یاد
کودکی با
منزلش از زمـ
ـان
امام
آداب
و
قدیم
رس
در
ـ
عاشقان
خود
نزدیکی
ـوم مذهبی آشنا
را زنده نگه
این شوند.
مسجد بوده
ســال هــای دور
دارنــد و به خود و
است ،می گوید:
نیز در بجنورد
دیگران رسم و
همه ساله وی
چنین اعضای
یـــادآوری کنند
رسومی
که
با
هیئت
باید
قوت
خاطرنشان
امنای
برپا
می
این مسجد
ادامــه دهنده
بود .آن موقع
کند :مراسم سینه
مراسم زنی
راهــش باشند
اعضای هیئت ها یک
و همچون او
عـــزاداری را در ایــن جا
هر شب به طور
ماه مانده به محرم
بر پا می کنند
آزاده.
انسانی دور
مداوم برگزار می
چنان که از
هم در مسجد یا
شد و اگــر اشتباه
دوران جوانی به
همان حسینیه
محل
نکنم ،از شب هفتم
جوانان شهر از
خوبی به دسته
یاد دارم که مردم
جمع می شدند
روزهــا قبل در
های عــزاداری به
محله شب های
و با هم تصمیم
تدارک می
خیابان ها می
آمدن محرم
محرم آمدند و
در این مسجد
گرفتند که مراسم
هستند ،خیمه هایی
در شب عاشورا
دور هم جمع می
را چگونه برپا
نیز همه دسته
را در کنند.
شدند و ها
شهر برپا و در و
هر یک گوشه
آن ها خودشان
پس از عـــزاداری
دیوار تکایا را سیاه
ای از کار را می
کـ
هم در برگزاری
در حسینیه خود
پوش مراسم و
گرفتند تا به
عزاداری با
ـرده انــد و در ایــن
سمت معصوم زاده
تدارک دیدن حلیم و
شکوه تر برپا شود.
شب هــای آغازین
بجنورد و آستان
پذیرایی «پـ
هم سنگ تمام
از مــهــمــانــان
ـوربــرات» ادامـــه
امــامــزاده سید عـ
گذاشته اند تا به
مجلس عـــــزاداری
خود
ام
ـ
مــی دهــد :در
ـام
شب
و دیــگـ
ه
ـبــاس(ع) بــه راه می
ـ
ـران
ـای مــاه محرم
افتادند و ادامــه
بفهمانند محرم
حسین(ع) سهیم بودند و
همیشه مراسم سینه
عــزاداری ها در آن جا
دیگران را نیز زنـ
چیست و دعوت
ـی و عـــزاداری
انجام می شد.
می کردند تا در
در ایــن مسجد
این امر پیش قدم
برپا و یکی
بعد از مراسم
دیگر از شهروندان
نیز با حلیم از
کهن سال که
عــزاداران خــود
نیز از متولیان
برپایی
عــزاداری

آشپزی
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حلوا

یک
آرد  2لیوان ،شکر
پیمانه ،زعفران ۵
یک پیمانه ،آب
یک و نیم پیمانه،
قاشق چای خوری،
طرز تهیه:
گالب یک سوم
پودر هل به عنوان
پیمانه ،کره ۵0
ابتدا شیره حلوا را
چاشنی یک سوم
درست می کنیم.
سپس گالب،
قاشق چای خوری.
برای این کار آب را
زعفران ،هل و شکر را
داخل قابلمه ای می
به آن اضافه می
محلول یکنواختی به
ریزیم و روی حرارت
کنیم و چند دقیقه
دست آید .بهتر است
آن را آرام هم می
مالیم قرار می دهیم
ریزیم و با حرارت
آرد را دو بار الک
زنیم تا زمانی که کام ً
ال مواد
کنیم تا دانه های
خیلی کم آن را تفت
در
در آب حل شود و
آرد ریز باشد .آرد
می دهیم باید آرد
ظرف دیگری گرم و
الک شده را کم کم
را هم بزنیم تا ته
به آرد اضافه می
داخل یک تابه می
نگیرد .زمانی که آرد
شیره ای را
کنیم و خوب هم
که از قبل آماده
سرخ شد و به رنگ
می زنیم تا ذره
کرده
کرم
های
ایم
آرد
درآمد
داغ
به
می
کنیم و
روغن را
هم نچسب
کنیم ،مخلوط
خوب هم می زنیم تا
ند.زمانی که آرد به
روغن و آرد را روی
حلوا یکنواخت
رنگ طالیی درآمد
حرارت کم می
شود.در آخر هم کره را
گذاریم و آرام آرام
اضافه می کنیم تا
شیره را اضافه می
حلوا به اصطالح
خودش را بگیرد
و روغن بیندازد.

گرم ،روغن مایع

 7سال اول

اجتماعی
مراقب باشید

برخی
والدین بیش از حد
روی فعالیت های
می گیرند و
مختلف کودک
مرتب تذکر می
خود حساسیت
دهند .این والدین
نشان می دهند
هستند در
تصور می کنند اگر
و همه حرکات و
حالی که باید به
همیشه مراقب
کودک فرصت
رفتارهای او را زیر نظر
شنیدن
فرزند خود باشند
آزمون و خطا داد
مکرر این جمله
والدین خوب و
و کودکی او را
باعث از بین رفتن
مسئولیت پذیری
والدینی
با گفتن مداوم
حس اعتماد به
که می خواهند
جمله «مراقب باش»
نفس کودک می
مراقب کودک باشند
خراب نکرد زیرا
شود یا در نهایت
احساس استقالل
بهتر است از دور
لجبازی او را به دنبال
کند .همچنین
او را تحت نظر
کتک
خواهد داشت.
بهتر است گاهی
بگیرند و مراقبت
بخورد تا بتواند راه
اوقات اجازه بدهند
آن ها ملموس
محافظت
کودک
از
نباشد
تا
خود
زمین
و
کودک
های خود
بخورد یا
دفاع کردن را یاد
درس بگیرند در
حتی از دوستان
بگیرد .بچه ها
غیر این صورت
همسن و سال خود
امر جلوی
باید در اشتباه
باور می کنند که
پیشرفت آن ها را
کردن آزاد باشند تا
تنها راه برای وجود
خواهد گرفت.
بتوانند از اشتباه
داشتن و نجات
پیدا کردن ریسک
نکردن است و این
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سلب حضانت

حق حضانت
در چه صورتی از
یکی از والدین
حق
سلب می شود؟
حضانتی که بر عهده
والدین است ممکن
خاصی به
است در شرایط
تقاضای نزدیکان
و خویشاوندان
والدین سلب
طفل یا قیم او ،از
شود.به طوری
اثــر
که در قانون آمده
است هرگاه در
مواظبت نکردن
یا
انحطاط اخالقی
علوی -خ
پــــدر یـــا مــــادری
وانندگان عزیز
مشاوره
روزنامه
کــه طفل تحت
خراسان شمالی
می
حقوقی
توانند
خود را سواالت حقوقی
حـــضـــانـــت او
طی
تماس با دفتر
اســـــت ،صحت
روزنامه مطرح
کنند تا پاسخ
جسمی یا تربیت
آن ها را از کار
ا
شناسان جویا
شویم.
خــــالقــــی طـــفـــل
در
در
این
معرض خطر
شماره «نبی
باشد ،دادگاه می
ا ...داوری»
تواند با تقاضای
بستگان ،قیم
وکیل پایه یک
یا رئیس حوزه
دادگستری
به
قضایی،
سوال
ترتیب
مقتضی
یکی از
دیگری را برای
خوانندگان
کند.
حضانت فرزند اتخاذ
پاسخ می دهد.
مــواردی
مانند اعتیاد به
الکل ،مواد مخدر،
بیماری روانی به
اشتهار به فساد
تشخیص
اخالقی
و
پزشکی
قانونی ،س
فحشا ،ابتال به
مشاغل
وءاستفاده از طفل یا
ضداخالقی مانند فساد،
اجبار او به ورود به
فحشا ،تکدیگری و
حضانت باشد.
قاچاق میتواند از
مصادیق تغییر

همسر عصبی

شوهرم عصبی و
تندخو است و
بیشتر اوقات با پر
می کند.
خاشگری صحبت
چگونه می توانم با
او رابطه عاطفی
چگونگی
مناسبی برقرار کنم؟
برخورد با یک همسر
عصبی ،به میزان
میزان آسیبی
شکیبایی شما و
که به شما وارد
می شود ،بستگی
عاطفی
دارد .آزارهای
و روحی امری
واقعی اند و افراد
مختلف میزان
صبر متفاوتی
مشاوره
دارنــد .در درجه
نخست،
ممکن
همسر
است
خشمگین
روانشناسی
شما در خانواده ای
رشد کرده باشد
که ایــن گونه
ر
فـــتـــارهـــا

طبیعی است
و
بیان احساسات
درونـــــــی
بــــا چــنــیــن راه
هایی ،بــدون
توجه به آسیبی
کــه بــه
شما وارد مــی
شــود ،بــه نظرش
عــادی می
آیــد .اگــر شما
در خانه ای با
عشق
فـــراوان بــزرگ شـ
ـده ایــد ،به طور
قطع توقع محبت
بیشتری از شوهرتان
داریـــد و عصبانی
شــدن او شما را به
میزان
فراوانی ناامید و
دلگیر می کند.
به
شوهرتان بگویید که
وقتی خشمگین
می
شود ،چقدر شما
اذیت می شوید.
شاید او از این
که دارد به شما
آزار
می
رساند،
دارد باید
تالش کند برای
آگاهی ندارد .اگر او
شما را دوست
جلوگیری از ناراحت
متمایزی را یاد بگیرد.
شدن شما ،عبارات
حداقل
مناسب
سعی
و
لحن
به
کنید زمانی
گفت وگو بنشینید.
که او آرام است،
در این مورد با او

خ گروه اجتماعی -
وانندگان
عزیز روزنامه
خراسان
سواالت شمالی می توانند
روان
شناسی خود
را طی تماس با
دفتر روزنامه
مطرح
ها را کنند تا پاسخ آن
از کار
شناسان جویا
شویم.
در این شماره
«سلطانی» ک
ارشناس روان
شناسی به
یکی
از
سواالت
خوانندگان
پاسخ می دهد.
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 8صفحه شماره  2۸۰۷قیمت 3000ریال

استاندار در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

بی تفاوتی دستگاه های دولتی استان را باید در کتاب «گینس» ثبت كرد
صفحه 2

درمراسممعارفهسرپرستادارهکلآموزشوپرورشمطرحشد:

توصیه های نماینده ولی فقیه
به معلمان و مدیران
2

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبر داد:

۳هزارو۶۲۰موقوفهاستان،بدوندرآمد
2

 55روز بعد اززلزله بررسی شد

دل نگرانی های زلزله زدگان سنخواستی
صفحه 7

ظرفیت تولید در سراشیبی سقوط
امروزه اهمیت صنایع کوچک و متوسط بر فعاالن اقتصادی پوشیده نیست .فعاالن بخش
اقتصادی می دانند که صنایع کوچک با ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد می
توانند سکان اقتصاد جهانی را در دست بگیرند و به طور قابل ...

3

هنرمندان از روز سینما می گویند

دل گویه های آن سوی دوربین
6

قدیمی ترین سالن ورزشی بجنورد هموار شد

پتک برخمره خاطرات ورزشی بجنوردی ها

صفحه 2

کمربند شمالی اسفراین
منتظر بازگشایی
7

