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دود دورکاری ها
درچشم
ارباب رجوع

شده است تا بدون ماسک وارد نشویم.
خبری از محلول ضد عفونی نیست و نگهبان سوال
می کند و مراجعه کننده به مسئول مربوط ارجاع
می شود.
اربــاب رجــوع کم اســت اما
هــمــان تــعــداد مــحــدود به
برخی پاسخ گویی ها گالیه
حدود یک ساعت
دارند .بانویی که از روستا
است منتظرم تا
به این اداره مراجعه کرده
کارمندی که باید
اســـت ،مــی گــویــد :حــدود
نامه هایم را امضا
یک ساعت است منتظرم تا
کند ،حاضر شود
اما هنوز خبری
کارمندی که باید نامه هایم
نیست .گویا امروز
را امضا کند ،حاضر شود اما
دورکار است و باید
هنوز خبری نیست.
فردا مراجعه کنم
گویا ام ــروز دورکـــار است
و باید فــردا مراجعه کنم.
در هر طبقه داخل اتاق ها
حایلی هم میان افراد نیست .کارمندان هم اگر چه
ماسک دارند اما هنگام گفت وگو با یکدیگر فاصله ها
کمتر رعایت می شود.

گروه جامعه
دود دورکاری کارمندان چشم ارباب رجوع را می
سوزاند .صف های انتظار ارباب رجوع جلوی میزهای
بدون پاسخ گو هم دیدنی و هم دردآور است.
او از راه دور و چه بسا روستا در این روزهای کرونایی
به قول خودش دل به دریازده و مجبور شده است به
اداره مراجعه کند .اما نمی داند سر و صورت یخ زده
اش را گرم کند یا نبود کارمند را که امروز دور کار است
تحمل کند.انگار خبر نبود متصدی برخی صندلی
های ادارات تیغی شده که همه امید او را سر بریده
است .دیروز شال و کاله کردم تا گزارشی را از چند
اداره تهیه کنم.
به قول خودم خدمات رسانی به ارباب رجوع در
روزهای شکار کرونا را برای مخاطبان بنویسم .از
کارمندانی که جهادی وار خدمات رسانی می کنند
اما انگار شرایط دیکته دیگری را برای قلمم می گوید.
تامین اجتماعی یکی از ادارات پر مراجع دراین
روزهاست .در همان بدو ورود تعداد ترددها در مقابل
در ورودی توجهم را جلب می کند.
همین طور که افراد وارد اداره می شوند از آن ها
درخواست می شود بدون ماسک وارد نشوند اما
برخی مراجعه کنندگان چشم بر این تابلو می بندند.
فردی در اتاقک نگهبانی از پشت شیشه افراد را تحت
نظر دارد و در صورت نیاز راهنمایی می کند .مقابل در
ورودی از افراد درخواست می شود بدون ماسک وارد
نشوند چرا که خدمات ارائه نخواهد شد.

عطاری

تامین اجتماعی
یکی از ادارات
پر مراجع دراین
روزهاست .در
همان بدو ورود
تعداد ترددها در
مقابل در ورودی
توجهم را جلب می
کند .همین طور که
افراد وارد اداره
می شوند از آن
ها درخواست می
شود بدون ماسک
وارد نشوند اما
برخی مراجعه
کنندگان چشم
بر این تابلو می
بندند

اما گویا این نوشته فقط در ظاهر رعایت می شود چرا
که در مدت نیم ساعت حضور ،افرادی بدون ماسک
وارد می شوند و خدمات می گیرند و به راحتی در
ساختمان تردددارند.
البته ناگفته نماند که برخی از این افراد ماسک را
به جای صورت روی چانه یا در جیب قرار می دهند
تا اگر جایی به مشکل خوردند ،راه در رویی داشته
باشند .از زیر تیغ نگاه تیز نگهبانی که گذر کنیم،
مقابل در ،ظرف حاوی ماده ضد عفونی قرار دارد اما
مورد استقبال قرار نمی گیرد .پشت باجه ها نایلونی
میان کارمند و ارباب رجوع حایل است ،افراد کاغذها
و مدارک را از داخل قسمت باز یا از زیر نایلون جابه
جا می کنند.
گاهی به زحمت سر را خم می کنند و با صدای بلندی
از پشت ماسک با عالمت دست قصد دارند ،منظور
خود را به کارمند بفهمانند .کارمندان هم بیشتر
دورکار و در هر قسمت فقط یک یا دو کارمند پاسخ
گوی افراد هستند .کارمندی هم که صف مراجعانش
بیشتر است ،ماسک را زیر چانه کشیده است و پاسخ
گویی را انجام می دهد.
در قسمت دیگر یک کارمند پاسخ گوی تعداد بیشتری

کودکانه

از ارباب رجوع است .برخی افراد به این وضعیت گالیه
دارند .خبری هم از فاصله گذاری اجتماعی نیست.
نشانی هم از مواد ضد عفونی در نزدیکی باجه ها به
چشم نمی خورد.
در طبقه دوم تعداد مراجعان بیشتر است .افراد در
قسمت های مختلف منتظر هستند تا کارشان انجام
شود .کارمندها در حالی که کاغذی کوچک در دست
دارند ،جابه جا می شوند ،مرد میان سالی هم دربین
آن هاست ،راهنمایی انجام می شود اما گویا آن چنان
این راهنمایی برایش اثر گذار نیست چرا که دوباره
در قسمت های مختلف جابه جا می شود و چون صدا
از پشت ماسک به کارمندها نمی رسد سعی دارد سر
را از قسمت باز نایلون به داخل ببرد که موفق نمی
شود .سری تکان می دهد و گویا فردی آشنا پیدا کرده
است تا کارش را راه بیندازد .اگر چه کارمند به او گفته
است تا آخر هفته منتظر تماس باشد و اگر خبری نشد
دوباره مراجعه کند ،اما گویا فرد آشنا سخت پیگیر حل
مشکلش است تا همین امروز به نتیجه برسد.

مشکل دورکاری
اداره دیگر بنیاد مسکن است .در بدو ورود خواسته

شماره هایی برای تماس
در شهرداری هم تعداد مراجعات زیاداست .بسیاری
از کارکنان دورکار هستند .در سالن افراد پشت باجه
ها منتظر حضور کارمند مد نظر و پاسخ گویی هستند.
هر چند نوشته شده است ارباب رجوع پشت خط قرمز
قرار بگیرد اما انگار هر چه به باجه نزدیک تر باشند،
پاسخ گویی زودتر انجام می شود.
کاغذها دست به دست می شود و نشانی از ماده ضد
عفونی هم نیست .داخل اتاق ها هم راهروی باریکی
میان باجه و صندلی های انتظار قرار دارد و افراد به
زور میان آن ایستاده اند تا مشکل شان حل و پاسخ
گویی انجام شود.
اما در گوشه ای از سالن که چند ارباب رجوع منتظر
هستند دو نیروی حاضر بر سر این که کدام فردا دورکار
باشد ،بحث دارند تا به توافق برسند .ارباب رجوع هم
پرونده را از زیر نایلون به دست نیروی پشت باجه می
دهد تا به کارش زودتر رسیدگی شود .تعدادی شماره
از نیروهای این قسمت پشت هر باجه روی کاغذ نوشته
شده است تا در صورت نیاز ،ارباب رجوع با آن تماس
بگیرد و طرح مشکل کند.

گیاه خرفه در بیشتر اراضی کشاورزی وجود دارد.
برخی آن را به عنوان یک علف هرز می پندارند اما
باید بدانید این گیاه کاربردهای دارویی و درمانی
بسیار دارد که رفع سردرد ،تب های صفراوی،
تسکین عطش ،رفع ترشح و ادرار زیاد در دیابت
از آن جمله است .آن طور که یک محقق گیاهان
دارویی می گوید :این گیاه اعجاب انگیز برای خرد
کردن سنگ مثانه و رفع سوزش مجاری ادرار،
بیماری بواسیر و رفع سوزش و درد رحم مفید
است .به گفته «زنگویی» خرفه آثار ضد کرم دارد
و در رفع بیماری ناشی از کمبود ویتامین Cموثر
است و ضماد برگ و ساقه آن با روغن گل سرخ،
در تسکین سردرد بسیار اثر گذار است .همچنین
مخلوط این ضماد با حنا اگر مکرر استفاده شود
برای بهبود بیماری پیسی بسیار مفید است و برگ
و ساقه آن به صورت پودر برای زخم دهان اطفال
مصرف می شود .آن طور که این محقق می گوید:
مصرفخرفهبرایدرمانبیماریاسهالوسوزاک
مفید است و استعمال خارجی گیاه به صورت له
شده برای ورم و تومور اثر بخشی بسیاری دارد.
همچنیندرخرفهاسیدچربامگا 3وجودداردکه
همان چربی معروف در روغن ماهی و عامل موثری
برای رفع کلسترول و فشار خون در انسان است.
منع مصرف این گیاه برای مادران باردار است و
خوردنآنسببکاهشاشتهامیشودوزیادهروی
درمصرفآننورچشمراکممیکندولیچنانچه
باکرفسونعناعمصرفشود،ازآثارمضرآنکممی
شود.بهگفتهویمیزانمصرفبرگوساقهبهشکل
پودر  20گرم در روز است و عصاره گیاه تازه را می
توانروزانهتا 100گرممصرفکرد.

بشین ،حرف بد نزن ،کار بد نکن ،دست نزن .نریز و هزاران امر و نهی از این قبیل.
می خواهید کودکی نمونه و با ادب داشته باشید اما آیا می دانید با این همه امر و
نهی و سختگیری بی جا هم زندگی را بر خود و هم بر فرزندتان سخت می کنید.
والدین دوست دارند فرزندشان بهترین باشد اما کودک برای بهترین بودن نیاز
دارد تا الگویی بهتر داشته باشد .به گفته یک روان شناس ،رفتار والدین بهترین
الگو برای کودک است و در بسیاری موارد کودک با دیدن ،رفتار مناسب را می
آموزد .به گفته «موهبتی» در واقع الزم نیست برای هر کار ،بایدی برای کودک
بگذارید چرا که این بایدها عواقب دارد و عواقب این همه سختگیری ،سرکش
شدن کودک در دوران بزرگ سالی است .او به والدین توصیه می کند که قبل
از هر اصالح رفتار کودک ،به رفتار خود رجوع کنند و آن چه را در رفتارشان
ناپسند به نظر می رسد ،اصالح کنند .وقتی کودکشان کار نادرستی مانند
حرف زشت زدن را انجام داد خود را به این رفتار بی تفاوت نشان دهند .باید تا
حد امکان کودک را از محیط ناسالم دور نگه دارند و در انتخاب کارتون ،فيلم و
بازي هاي رايانه ای دقت داشته باشند و بیشتر برنامه هایی را که رفتار مناسب به
آن ها آموزش می دهد ،استفاده کنند .او ادامه می دهد :روش هاي سختگيرانه
والدين ،رفتارهاي پرخاشگرانه به خصوص ناسزاگويي کودک را افزايش مي
دهد ،تغيير شيوه هاي تعامل با کودک از تثبيت اين رفتار جلوگيري مي کند .به
گفته وی والدین بايد در پي ايجاد موقعيت هايي باشند که کودک احساس نشاط
را و این که مورد دوست داشتن قرار گرفته است ،تجربه کند.

آشپزی

سوپ قارچ
مواد الزم:

●●قارچ ،بال و گردن مرغ :به میزان
دلخواه
●●پیاز سرخ شده :یک قاشق
غذاخوری
●●هویج :یک عدد متوسط
●●نخود فرنگی :یک کاسه ماست
خوری
●●فلفل دلمه ای و جعفری خرد شده :هر کدام یک قاشق غذاخوری
●●آرد گندم 3 :قاشق غذاخوری  -کره :یک قالب کوچک
●●سیر یا پودر سیر 3 :حبه  -نمک و فلفل :به میزان کافی
●●عدس :یک پیمانه کوچک  -رب گوجه فرنگی :یک تا  2قاشق غذاخوری
طرز تهیه :قارچ های خرد شده را در روغن سرخ کنید و بال و گردن مرغ را با پیاز
سرخ شده و هویج بپزید .نخود فرنگی و فلفل دلمه ای را با کمی نمک و زردچوبه
تفت دهید و با یک استکان آب بپزید .آرد را با کره کمی تفت دهید و نمک و فلفل
به آن بیفزایید.
رب و سیرها را نیز تفت دهید و همه مواد را در ظرفی بریزید و مقداری آب به آن
بیفزایید و صبر کنید تا مواد به آرامی پخته شود .در مراحل پایانی پخت ،جعفری
را هم به مواد اضافه و صبر کنید تا سوپ جا بیفتد.

چا پ:شهرچا پخراسان

یادداشت
سید حسین حسینی

نمی شنویم!
پرده اول :دوستی می خواهد برایم امانتی بیاورد .در تماس تلفنی قرار می شود
به دفتر روزنامه مراجعه کند .می گوید تا 10دقیقه دیگر می رسد .درباره این که
محل دفتر روزنامه از سال قبل تغییر کرده است ،توضیح می دهم ولی او با تاکید
بر این که نشانی را بلد است چند بار حرفم را قطع می کند.
با توجه به تجربیات مشابه چون می دانم به احتمال زیاد سخنم را به خوبی
نشنیده است ،در زمان مقرر برای جلوگیری از سرگردانی اش جلوی دفترمی
ایستم .مدت زمانی می گذرد ولی از او خبری نیست .در حال تماس با او هستم
که از دور امانت به دست به چشم می خورد .در حالی که می خندد ،می گوید:
«اول رفتم محل قبلی و بعد گفتند از این جا مقداری جلوتر است و پیاده آمدم ،به
همین دلیل طول کشید!»...
پرده دوم :با دوستی چند بار درخصوص عکس های قدیمی(دست کم از دهه
 60به قبل) یکی از رشته های ورزشی صحبت می کنم و به او می گویم که برای
تحقیقی به آن نیاز دارم و نشانی او را به من داده اند .چند بار با یکدیگر درباره
سوابق رشته مد نظر صحبت می کنیم ،البته او هم در این بین از سوابق ورزشی
اش می گوید .طبق قرار چند روز بعد آلبومش را می آورد ،هر چه صفحه های
آلبوم را ورق می زنم تعجبم بیشتر می شود ،همه عکس های ورزشی موجود،
مربوط به دو دهه قبل ،شخصی و مربوط به رشته های ورزشی دیگر است»!...این
موارد برای همه ما کم و بیش پیش آمده است که یا حرفمان را درست گوش
نکرده اند یا خود شنونده خوبی نبوده ایم .به راستی چرا ما شنونده های خوبی
نیستیم؟
یکی از مهمترین مهارتهای برقراری ارتباط مفید ،موثر و مثبت با دیگران،
این است که شنونده خوبی باشیم .این مسئله شاید در ابتدا آسان به نظر برسد!
اما در اصل شنونده بودن کار آسانی نیست .منظور از شنونده بودن این نیست
که فقط گوشمان صدای دیگران را بشنود ،چون در این صورت بیشترافراد به
صورت ذاتی توانایی شنیدن را دارند؛ درحالیکه شنونده بودن چیزی فراتر از
قدرت شنوایی است و در واقع نوعی توجه و احترام به گوینده را همراه دارد .از
ب و در جمع دوستان
این رو افرادی که شنونده خوبی هستند ،بین دیگران محبو 
و آشنایان در هر فضایی که باشند ،عزیز هستند.همه ما در تعامالت روزانه کم
و بیش با این موارد مواجه می شویم .در بیشترمواقع آن گونه که تاکید بر سخن
گفتن داریم ،بلد نیستیم خوب بشنویم .هنگامی که با ما سخن می گویند،
حواسمان به همه جا سرک می کشد ،چند بار گوشی خود را بررسی می کنیم
و...که البته این موضوع می تواند به روابط اجتماعی ما لطمه زیادی وارد کند.
کارشناسان راهکارهای خوبی در این مورد ارائه کرده اندکه رعایت آن ها می
تواند به ما کمک کند تا شنونده خوبی باشیم ،برای مثال ،حواسمان همان جایی
باشد که هستیم ،پیشاپیش به جوابی که باید به گوینده بدهیم ،فکر نکنیم ،با
استفاده از اشاره های غیرکالمی به گوینده نشان دهیم که حرف هایش را می
شنویم ،تا صحبت های گوینده تمام نشده ،حرف نزنیم و. ...
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کودک با ادبم را آرزوست!

خرفه ،درمانگر هزار درد
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در بازار

کاهش  20درصدی قیمت تلفن همراه
زنگ کاهش قیمت های تلفن همراه پس از مدت ها  ،به صدا در آمد .به گفته رئیس
اتحادیه تلفن همراه بیرجند از حدود دو هفته گذشته همزمان با کاهش نرخ دالر،
نرخ تلفن همراه نیز کاهشی شد و طی این مدت شاهد کاهش قیمت  20تا 25
درصدی انواع گوشی بودیم« .موسوی» با بیان این که انتظار می رود کاهش
قیمت ها ادامه دار باشد ،از ضرر کردن برخی فروشندگان تلفن همراه طی این
مدت می گوید و می افزاید :مرکز استان دارای  150تا  200فروشنده و 50
تعمیرکار رسمی تلفن همراه است .به گفته وی ،اگر چه تعمیرات تلفن همراه نرخ
نامه خاصی ندارد اما شکایات درخصوص فروش این وسیله کاربردی کمتر است.

تحصیل استثنایی دانش آموزان استثنایی!
شرایط تحصیل برای دانش آموزان استثنایی استان ،استثنایی است .کمبودها در
روزهای تحصیل مجازی ،دانش آموزان استثنایی را از پا در آورده است تا آن جا که به
سبب کمبودها از بین هزار و  500تحصیل گر با نیاز ویژه در  27مرکزحدود  10تا
 15نفر ترک تحصیل کرده اند و بیش از  80درصد آن ها به دلیل نبود تبلت و گوشی
هوشمند مسیر تحصیل برایشان ناهموار ترشده است .به گفته رئیس آموزش و پرورش
استثنایی استان به جز این تعداد دانش آموز ،حدود  270نفر هم با هوش عادی در
مدارس تلفیقی تحصیل می کنند .آن طور که «بااطمینان» می گوید :با توجه به
مشکالت تحصیل مجازی و این که حدود  80درصد خانواده های این دانش آموزان
جزو قشر محروم هستند ،امکان تهیه گوشی و تبلت هوشمند برایشان وجود ندارد و
حدود  10تا  15دانش آموز به دلیل همین مشکالت ترک تحصیل کرده اند .او کمبود
فضای آموزشی ،تجهیزات ،امکانات و فضاهای ورزشی و آموزگار ویژه دانش آموزان
استثنایی را از دیگر مشکالت بیان می کند و می افزاید :چندین سال است که نیروی
متخصص جذب آموزش و پرورش استثنایی نشده است و ما از آموزگاران عادی که
البته کالس های آموزشی برای آن ها گذاشته می شود ،استفاده می کنیم .به گفته
وی از آن جا که بیشتر نیروهای کاردرمان ،گفتار درما ن و حوزه توان بخشی استان رو
به بازنشستگی هستند ،در این حوزه نیاز ویژه به جذب نیرو داریم .وی از تفاهم نامه
با سازمان آموزش و پرورش درخصوص تامین تبلت هوشمند برای  360دانش آموز
خبر و ادامه می دهد :نیاز آموزش و پرورش استثنایی بیش از این میزان است و برای
فضای آموزشی چالش بسیار داریم .او از معلمانی هم می گوید که در شرایط کرونا در
نقاط دور افتاده برای کاهش مشکالت تحصیل این دانش آموزان اقدام کرده اند.

ترفند

تغییر رنگ لوازم خانگی
اگر در خانه لوازمی دارید که پس از مدتی تغییر رنگ داده است ،این مطلب
را بخوانید.
برای لوازم خانگی که از سفید به زرد تغییر رنگ داده است ،روش های زیر را
امتحان کنید .یک پاک کننده چند منظوره که حاوی سفید کننده باشد ،روی
پارچه ای تمیز یا اسفنجی اسپری کنید و روی سطح آن بکشید.
سپس پارچه تمیز و مرطوبی را بردارید و اثر باقی مانده از اسپری را از بین ببرید.
قبل از خرید برچسب محصول را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که برای استفاده
روی لوازم برقی مناسب است.
هر هفته این اقدام را انجام دهید .همچنین می توانید مقداری جوش شیرین را
روی یک دستمال تمیز و مرطوب بریزید و روی سطح زرد رنگ لوازم بکشید و در
آخر با پارچه سطح را تمیز کنید.

عبرت

حضور و غیاب دانش آموز به روایت آمار

در جست و جوی خوشبختی

ازابتدایبهمنبرگزاریکالسهایمدارسبرایپایههایاولودومدبستانوهنرستانی
هاحضوریوبهشکلاختیاریاعالمشد.اگرچهشواهدنشانمیدهداستقبالازکالس
هایحضوریدرمراکزاستانهاومدارسشهریکمتراستامابنابهآمارارائهشدهتوسط
مدیرکل آموزش و پرورش  73درصد دانش آموزان پایه های اول و دوم استان در کالس
هایدرساختیاریحضوریافتند.بهگفته«واقعی» 47درصدهنرجویانهنرستانهای
کاردانشوفنیوحرفهایکهکارعملیدارندنیزدرهنرستانهاحضورپیداکردند.وی
می افزاید :کالس ها با حداکثر 10دانش آموز در هر روز و با رعایت کامل فاصله گذاری
هایاجتماعیتشکیلمیشود.ویبابیاناینکهدردورهابتداییبیشترینآمارحضور
مربوطبهزیرکوهاست،بیشترینحضورهنرستانیهارابرایبشرویهاعالمکرد.

روزی که به خانه بخت می رفت ،گمان می کرد غل و زنجیری که نامادری به
دست و پایش بسته باز خواهد شد ،اما. ...
 20سالهاستولیچهرهاشبیشترنشانمیدهد«.مریم»میگوید:پدرداشتماما
انگارنبود.کودکطالقبودمودرکنارنامادریوچهارخواهروبرادردیگردرروستا
به سختی بزرگ شدم .وقتی ناسازگاری خواهر و بردارهای ناتنی و نامادری با من
بیشترشدوهرروزبااذیتهاوکتکهامجبوربودمبهجایهمهزحمتبکشم.کارد
به استخوانم رسید و خواستم که فرار کنم اما باز هم از بی آبرویی ترسیدم و در خانه
ماندم.یکروزهنگامدرگیریباخواهرمبهشدتآسیبدیدموپسازآنبودکهپدر
از اذیت و آزار خانواده به من با خبر شد .ساکم را بست و مرا به خانه پدر بزرگم که در
شهرزندگیمیکرد،فرستاد.انگارازقفسآزادشدهبودم.پسازچندماهزندگیبا
خانوادهمادرمبرایمخواستگاریپیداشد.نمیدانستمنافزندگیمرابهبدبختی
بریده اند .به ظاهر همه چیز خوب بود .پسر خود را دارای شغل و صاحب زندگی
معرفی کرد .کسی را برای تحقیق نداشتیم و در عرض یک هفته تمام برنامه ریزی
ها برای ازدواج انجام شد .در چشم به هم زدنی زن خانه شدم و خانواده همسرم که
بسیارخوببودندهمهتجهیزاتزندگیرافراهمکردند.اماهمسرمآنطورکهگفته
بود ،نشان نداد .اعتیاد داشت و نمی دانم در آزمایش قبل از ازدواج چرا به ما اعالم
نشدکهاعتیاددارد.همسرمبسیارپرخاشگربودوبهوالدینشبیاحترامیمیکرد.
هربارکهازاومیخواستمخودراکنترلکنداماوضعبدترمیشدومرانیزبهبادکتک
میگرفتوچونپولیبرایتهیهموادنداشتوکارشبوروزشرفیقبازیبود،هر
آنچهرابهزوروتهدیدازوالدینشمیگرفتبرایاینکاروموادهزینهمیکرد.مدت
زیادیصبرکردمامارفتارشدرستنشد.شاهدآبشدنپدرومادرشبودموبرای
آنهاکوتاهآمدم.دلممیخواهدهمسرمترککندوزندگیمانرویروالباشداما
نمیدانمچهکنم؟خودشانگارقصدترکاعتیادورفیقبازیراندارد.

نوستالژی

کلون (کوبه)

«تقتق»«،تقتق»صدایدرکوبیاهمانکلونوکوبهدرچوبیخانهبهگوش
می رسد .از میان حیاط خاکی خانه که تازه آب و جارو شده است،می گذرد.
صدای زهوار فلزی در چوبی بلند می شود .یادش بخیر آن روزها که خبری از
درهای مجهز و آیفون و زنگ های بلبلی نبود .و صدای کوبه های فلزی روی
در چوبی خانه خبر از آمدن ها می داد .این روزها انواع آیفون ها و زنگ ها با
صداهایمختلفجایخودرابهکوبههادادهاستو....

