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گزارشی از یک پارک

خبر

فعالیت همزمان2چهارشنبه بازار
دربیرجند

زهرا خسروی -چهارشنبه بازار بیرجند در دو مکان
فعالاست.رئیسسازمانسامان دهیمشاغلشهری
و فراورده های کشاورزی شهرداری بیرجند با اشاره به
استفاده یکسان شهروندان و دسترسی بهتر و راحت تر
آن ها به خدمات ،از فعالیت همزمان چهارشنبه بازار
در دو نقطه شمال و جنوب شهر خبر داد و به «خراسان
جنوبی» گفت :این روند به طور آزمایشی ادامه دارد.
«خسروی» کاهش بار ترافیکی را از دیگر اهداف راه
اندازی چهارشنبه بازار در مکان های قبلی و کنونی
برشمرد و افزود :استقبال افراد از این طرح در برنامه
ریزی آینده برای فعالیت این دو مکان موثر خواهد بود.

مشاور

افسردگی کودکان

کودکانی که در خانواده هایی با پرخاشگری والدین،
مقررات تنبیهی ،محرومیت و وجود افسردگی در
والدین زندگی می کنند ،بیشتر از دیگر کودکان
به افسردگی مبتال می شوند .یک مشاور با تاکید بر
این که افسردگی یکی از انواع اختالالت کودکان و
نوجوانان است به خبرنگار ما گفت :کودکان مبتال
به افسردگی بیشتر از آن که ناشاد و غمگین باشند
دچار بی تفاوتی هیجانی می شوند و این وضعیت
فرد را از زندگی به هنجار دور می کند .دکتر «ذال»
با اشاره به این که افسردگی در کودکان با تحریک
پذیریومجادلهجوییودرنوجوانانبااحساسگناه،
ناامیدی و بی ارزشی همراه است ،افزود :بی میلی
و لذت نبردن از فعالیت ها ،اختالل در خوابیدن،
هیجان زدگی یا بی هیجانی ،احساس بی ارزشی
و گناه ،ناتوانی در تفکر ،تمرکز و تصمیم گیری و
 ...از عالیم افسردگی است .به گفته وی ،کودکان
و نوجوانانی که در خانواده هایی با پرخاشگری
والدین ،مقررات تنبیهی و محرومیت ،طرد کردن
کودک و نوجوان و وجود افسردگی در والدین زندگی
می کنند ،بیشتر از دیگر کودکان به افسردگی مبتال
می شوند .وی افزود :انجام تمرین های ورزشی،
تشویق دانش آموز (کودک یا نوجوان) به مشارکت در
فعالیت های جمعی و تقویت عزت نفس و  ...می تواند
راهبردی در درمان افسردگی باشد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

بوستان خانواده نامهربان با کودکان
گروه جامعه -درختان همیشه سبز و سر به فلک
کشیده در جای جای بوستان ،نوای خوش بلبالن
و گردش قناری های آوازخوان ،صدای باد در میان
شاخ و برگ تر و تازه درختان و گاهی صدای افتادن
کاجی در بوستان خانواده شرایط را برای میزبانی
از شهروندان ورفع خستگی و گردش در سایه سار
امن درختان در فصل زیبای بهار مهیا کرده است.
صدای خنده مداوم کودکان در محل بازی به گوش
می رسد و هر از گاهی گرد و خاکی از زمین بلند می
شود .چند نوجوان در میان عابران در پیاده روهای
سیمانی پارک که گاهی هیزم های تلنبار شده و گاه
شیلنگ هایی که برای آبیاری چمن ها مسیر تردد را
مسدود می کند ،مشغول اسکیت سواری هستند.
خورشید بر کرانه آسمان خودنمایی می کند اما
سکوت در سمت آبشار و آب نما تعجب برانگیز است
و آب راکد در محل جوی ها و استخرها صحنه ای
ناموزون با فضای سرسبز پارک را رقم زده است و
به گوش نرسیدن صدای شرشر آب سبب می شود
که صدای گفت و گوهای خانواده ها و خنده های
جوانان سکوت و آرامش پارک را درهم شکند و
توجه ها را بیشتر جلب کند .برخی المپ ها شکسته
است و زیر سایه شمشادها و بوته های کوچک زباله
هایی به چشم می خورد .نسیم خنک بهاری در حال
وزیدن است .شهروند جوان فرش های رنگارنگی را
روی سکوی سیمانی میان انبوه درختان کاج پهن
و اعضای خانواده را به نشستن دعوت می کند اما
سکو کفاف چند نفر را نمی دهد و بعد از نشستن
هفت یا هشت نفر ظرفیت تکمیل می شود و با این
شرایط و صرف نظر از سکو ،نشستن روی چمن های
نمناک و خیس را انتخاب می کنند.

• •وسایل بازی غیر استاندارد

یکی از شهروندان حاضر در بوستان خانواده می
گوید :این پارک به نسبت برخی بوستان های شهر
وضعیت مناسب تری دارد اما باز هم جوابگوی نیاز
مردم نیست و باید امکانات تفریحی و بهداشتی در
این مکان بیشتر شود .شهروند دیگری که همراه
خانواده عازم پارک شده است و گویا فرزندانش قصد
استفاده از فضای تفریحی و امکانات آن را دارند ،می
گوید :وسایل تعبیه شده در پارک استاندارد نیست و
بیشتر مواقع شاهد آسیب دیدن کودکان هستیم و
حتی زمین محل نصب وسایل بازی کودکان مانند
تاب و سرسره خاکی و شنی است و ناهمواری ها
و سنگ ریزه های آن خطرساز است و گاه با زمین
خوردن یک کودک شاهد زخمی شدن دست و
پایش هستیم .وی به کمی آن طرف تر و محل تعبیه

وسایل بازی کودکان که بیشتر آن شکسته و آسیب
دیده است اشاره و اضافه می کند :سرسره های
موجود در پارک شیب تندی دارد و برخی تاب ها
و حفاظ آن شکسته است بنابراین هر لحظه امکان
وقوع حادثه وجود دارد .گوشه دیگر پارک ،تعدادی
از جوانان کنار یکدیگر روی چمن ها نشسته و
مشغول صحبت هستند .گاهی دود سیگاری که در
فضای اطرافشان پراکنده می شود سبب آزار و اذیت
خانواده هاست .شهروندی در این باره می گوید:
گوشه ای از این پارک پاتوق نوجوانان و جوانان کم
سن و سالی است که گاهی ساعت ها دور هم جمع و
با کشیدن سیگار و قلیان سبب ایجاد مزاحمت برای
خانواده ها می شوند .او می افزاید :باید مراقبت
بیشتری از پارک انجام شود چرا که گاهی شاهد
عرضه مواد مخدر و حتی نزاع و درگیری میان افراد
حاضر در پارک هستیم.شهروند دیگری با اشاره به
این که پارک خانواده از نظر درختکاری وضعیت
مطلوبی دارد و تنها پارک بیرجند است که عالوه بر
درخت کاج ،درختان باروری شامل زردآلو ،توت،
انجیر و انگور در آن کاشته شده است ،می گوید :این

یک شهروند :وسایل بازی تعبیه
شده در پارک استاندارد نیست و
بیشتر مواقع شاهد آسیب دیدن
کودکانهستیم
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری  :به سازی مبلمان
پارک از برنامه های آینده برای این
بوستان است

اقدام مطلوب است اما بسیاری از زمین های پارک
به ویژه نقاط تفریحی برای کودکان و زمین های
اطراف سکوهای سیمانی که برای نشستن خانواده
ها زیر سایه درختان سر به فلک کشیده در نظر
گرفته شده ،خاکی است و گاه با کوچک ترین وزش
باد ،گرد و غبار زیادی در فضا پراکنده می شود از
طرفی ریزش برگ های خشک درختان کاج منظره
ناخوشایندی ایجاد می کند .به گفته وی ،روشنایی
برخی نقاط پارک هم در شب مناسب نیست و باید
از وضعیت بهتری برخوردار شود.

• •کمبود سرویس بهداشتی

یکی دیگر از شهروندان با اشاره به استقبال زیاد
افراد در فصول بهار و تابستان ،از این پارک به ویژه
شب ها ،کمبود سکوها و استفاده از پیاده روها برای
نشستن و وجود حشرات موذی به ویژه در شب را
دردسرآفرین می داند و می افزاید :امکانات ورزشی
به نسبت خوب است و تا حدی نیازها را برطرف می
کنداماامکاناتتفریحیوبهداشتیبهویژهسرویس
های بهداشتی وضعیت مطلوبی ندارد .به گفته وی،

با توجه به گستردگی پارک باید در طرف دیگر آن هم
اقدام به ساخت سرویس بهداشتی کرد و محل بازی
کودکان نیز مناسب سازی شود تا بچه ها هنگام
بازی روی زمین خاکی و سنگی دچار آسیب کمتری
شوند.در قسمتی از پارک که بیشتر درختان کاشته
شده از نوع میوه است و برخی درختان نیز خشک
شده ،بازارچه فروش گل و گیاه برپاست اما در کنار
آن تلنبار شدن گلدان های پالستیکی و پالستیک
پشت تورهای سیمی منظره ناهماهنگی با فضای
سرسبز پارک ایجاد کرده است .در گوشه دیگری از
این بازارچه در میان زمینی که قسمتی از آن خاکی
و قسمت دیگری گیاهان خودرو و علف سبز شده
است ،تلی از شاخ و برگ پوسیده درختان کاج و ...
از زیبایی بوستان می کاهد.

• •به سازی می شود

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
بیرجند درباره برخی نواقص موجود در بوستان
خانواده با اشاره به این که این بوستان از معدود
پارک هایی است که تنوع گیاهی بسیاری دارد،
به سازی مبلمان پارک را از برنامه های آینده برای
این بوستان می داند و می گوید :قسمتی از پارک
که زیر درختان کاج قرار دارد به دلیل ریزش بیش
از حد شاخ و برگ خشک درختان قابل چمن
کاری نیست .مهندس «ابراهیم زاده» می افزاید:
به دلیل نیاز زیاد چمن به آب باید کاشت چمن را
کاهش داد اما سعی می شود گیاهان سایه دوست
و گونه هایی که به آبیاری کمتری نیاز دارد ،اطراف
سکوها کشت شود.وی درباره زمین بازی کودکان
که بخشی از آن شنی و قسمتی خاکی است هم
توضیح می دهد :با توجه به قیمت سرسام آور
کف پوش پلی اتیلن باید برای تجهیز و استاندارد
سازی بودجه اختصاصی توسط شهرداری در نظر
گرفته شود و در صورت نبود بودجه کافی ،اقدام به
ریختن ماسه نرم دو بار شسته شده در این فضاها
کنیم .وی درباره انجام کارهایی که سبب سلب
نظم و آسایش عمومی و نارضایتی خانواده ها در
پارک می شود هم با تاکید بر این که نگهبانی پارک
می تواند در حد تذکر در این زمینه اقدام کند ،می
افزاید :همچنین شهروندان می توانند در صورت
لزوم با نیروی انتظامی تماس بگیرند تا به موضوع
رسیدگی شود .به گفته وی ،درباره رعایت مسائل
بهداشتی و تلنبار شدن زباله های بازارچه گل و
گیاه این پارک ،موضوع به مسئوالن بازارچه تذکر
داده خواهد شد.

دستپخت

کیک ماکارونی
• •مواد الزم:

ماکارونی شکل دار :یک بسته /پیاز :دو عدد متوسط/
شوید :دو قاشق سوپ خوری /گوجه :چهار عدد رنده
شده /ماهی تن :یک قوطی /تخم مرغ :شش عدد /سیر:
دو حبه ساطوری شده /رزماری :یک برگ

• •طرز تهیه

مولف کتاب آشپزی و شیرینی پزی قدسی می گوید :ابتدا
کنسرو ماهی را در تابه بریزید و با پیاز خالل شده تفت
دهید .سیرخرد شده ،آب گوجه فرنگی و نیمی از شوید
را در چهار عدد تخم مرغ بریزید .سپس برگ رزماری را به
مخلوط اضافه کنید و تخم مرغ ها را با همزن برقی به مدت
سه دقیقه هم بزنید و فر را روی دمای  200درجه سانتی
گراد قرار دهید تا گرم شود .به گفته «جباری» ،یک الیه
ماکارونی آبکش شده را پهن کنید و روی آن مخلوط کنسرو
ماهی بریزید ،سپس بقیه ماکارونی را روی مواد قرار دهید.
بعد مخلوط دو تخم مرغ باقی مانده را به عنوان سس روی
مواد بریزید و قالب را در طبقه وسط فر با حرارت 200درجه
سانتی گراد به مدت نیم تا یک ساعت بپزید .کیک را در
ظرف برگردانید و با حلقه های گوجه فرنگی تزیین کنید.

عطاری

تحلیل ورم مفاصل

برای تحلیل ورم مفاصل از دم کرده شب بوی صحرایی می
توان استفاده کرد .مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی
جهاد دانشگاهی استان با اشاره به این که شب بوی
صحرایی گیاهی یک ساله و از خانواده شب بو و با ارتفاعی
کم است ،به «خراسان جنوبی» گفت :میوه آن کرک آلود
و گل های این گیاه سفید رنگ است که پس از مدتی زرد
می شود« .پویان» با بیان این که گل شب بوی صحرایی
دارای مواد رنگی و اندام های هوایی دارای اسانس روغنی
است ،افزود :گل و برگ این گیاه در مصارف دارویی به
بهره برداری می رسد و دم کرده آن مدر و نرم کننده سینه
است و برای تحلیل ورم مفاصل از آن استفاده می شود.
به گفته وی ،این گیاه در زیستگاه های جنوبی استان
مانند مختاران ،عرب خانه و مراتع شمال و غرب استان
مشاهده می شود.

