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 7سال اول

آشپزی

مواد الزم

انزوای اجتماعی

گروه اجتماعی -کودکانی که تحت زورگویی همساالن خود قرار
میگیرند به احتمال زیاد در معرض بروز مشکل در بخشهای دیگر
زندگی خود خواهند بود.
محققان دریافتهاند :حداقل  3فاکتور در رفتار کودکان وجود دارد که
باعث انزوای اجتماعی آن ها میشود و این فاکتورها ناتوانی کودک در
انتخاب یا پاسخ دادن به تعامالت غیرکالمی دوستان است.
زورگویی به کودکان و انــزوای اجتماعی عــاوه بر مشکالت روانی
احتمال بروز آسیب های اجتماعی را افزایش میدهد.
به گفته محققان ،مهارتهای اجتماعی کودک طی بازی به دست می
آید و اثرات آن بعدها در زندگی او ظاهر می شود.
زمانهای بازی ساختار نیافته یا بازیهایی که بدون نظارت و راهنمایی
بزرگ ساالن انجام می شود ،همان لحظاتی است که کودک سبک
رفتار بــزرگ ســاالن و نحوه برقراری ارتباط به روش آن ها را تجربه
میکند.

مشاوره حقوقی

شرط شاغل بودن زن
علوی -خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند
ســواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر روزنامه مطرح
کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم .در این
شماره «نبی ا ...داوری» وکیل پایه یک دادگستری به سوال
یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.
آیا چنان چه شوهر شرط کند زن در خانه او شاغل شود و
مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت آن از زن تعهد
بگیرد ،میتواند در آن تصرف داشته باشد؟
مطابق ماده  ۱۱۱۸قانون مدنی زن به طور مستقل می تواند در
دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
از جمله آثار این اصل نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن است.
مگر این که زوج در این باره توافق کرده باشند که تبعیت از توافق
صورت گرفته به ماهیت حقوقی آن بستگی دارد.
چه بسا مواردی که امکان برهم زدن توافق مزبور را داشته است و
زوجه از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.
در ضمن اشتغال زوجه منوط به اذن شوهر نبوده تا در ازای آن
حقوق وی را طلب کند بلکه زن می تواند در خارج از خانه کار کند
و شوهر در مواردی می تواند زوجه را از اشتغال منع کند که شغل
مزبور منافی مصالح خانوادگی و حیثیت مرد یا زن باشد.

دو روی سکه شهر در روزهای کرونایی

پرسه مهمان ناخوانده در شهر

زهره اسدی

رد پای مهمان ناخوانده در بجنورد دیده
می شود ،حتی با وجود این که برخی آن
را جدی نگرفته اند و بی محابا در شهر
قدم می زنند اما مهمان ناخوانده کار خود
را کرده است .از چهارراه بیمارستان امام
رضا(ع) به سمت میدان شهید می روم،
این بخش از شهر همیشه شلوغ است به
ویژه در روزهای منتهی به نوروز هر سال
شاهد ازدحـــام زیــاد شــهــرونــدان ،دست
فــروش ها و اجناس و کاالهای نــوروزی
است که حال شهر را دگرگون و بهاری
می کند .ساعت  10صبح است ،به ندرت
دســت فروشانی دیــده می شوند که در
کنجی پنهان از نگاه ها بساط کرده اند و
شیرینی و دستمال کاغذی می فروشند،
دیگر از آن بازار عید خبری نیست ،ماهی
های قرمز و سبزه های سفره هفت سین
چشم را خیره نمی کند و خبری از سنبل
ها نیست و بسیاری از گل فروشی ها
تعطیل هستند .البته در این بخش از شهر
در شمالی ترین قسمت خیابان شهید
بهشتی با وجــود هشدارها و ممنوعیت
ها هنوز بسیاری از مــردم شهر و روستا
در حــال خرید هستند .یکی از آجیل
فروشی های این منطقه مملو از مشتری
است و برخی لباس فروشی ها هم چنین
تصویری را تکرار می کنند ،اما با این که
جمعیتی در خیابان در حال تردد هستند،
بقیه مشاغل خرید و فروشی را تجربه

نمی کنند و فروشندگان به تنهایی روی
صندلی خود مقابل در مغازه نشسته اند
یا پشت پیشخوان دست به زیر چانه زده
اند و آثار «کرونا» را تماشا می کنند .برخی
شهروندان بدون هدف در این خیابان می
چرخند ،یکی از آن ها پیرمردی است که
آهسته راه می رود و گاهی پشت ویترین
مغازه ای می ایستد و گاهی با یکی از
مغازه دارها همکالم می شود ،گام هایم
را با او هماهنگ می کنم و از او می پرسم
چرا با وجود خطر ابتال به ویــروس کرونا
همچنان در شهر قدم می زند؟ او که به
سختی به فارسی صحبت می کند با زبان
محلی خود می فهماند که از خانه ماندن
خسته مــی شــود و نمی تــوانــد در خانه
بماند ،نه ماسک و نه دستکش دارد ،قدم
هایم را تندتر بر می دارم و فاصله ام با او
بیشتر و بیشتر می شود .زنی را با کودکی
حدود  4یا  5ساله در مغازه لوازم تحریر
می بینم که خط کش و پاک کن می خرد،
نمی دانم خریدش ضــروری است یا نه؟
اما به نظرم آوردن کودکش به بازاری که
بسیاری الزامات بهداشتی در آن رعایت
نمی شــود ،خطر باالیی دارد .کودکش
می دود و از پشت ویترین ها به مغازه ها
نگاه می کند ،صورتش را به شیشه ها می
چسباند و مــادرش بی خیال فقط او را
نگاه می کند ،رفتار پر خطر کودک و بی
خیالی مادر مرا به فکر فرو می برد .داخل
مغازه ها را نگاه می کنم ،بــازار عجیب
دستخوش تغییر شده است ،پرسه «کرونا»

در شهر ،کسادی و اوضاع بد اقتصادی را
به همراه داشته ،هر چند برخی ها از این
تهدید پیش آمده سوء استفاده می کنند.
گوشه ای از این خیابان نوجوانی ایستاده
و مــدام تکرار می کند؛ « 5ماسک15 ،
هزار تومان» و برخی دورش را گرفته اند،
من هم به سراغش می روم ،ماسک های
دست دوزی را به رنگ سیاه در پالستیک
هایی بسته بندی کرده است و در روزگار
کمبود ماسک آن ها را می فروشد تا از این
راه پولی به جیب بزند.
به میدان شهید که می رسم تصویر کمی
تغییر می کند ،کرکره برخی مغازه ها
پایین است و بازار خلوت تر می شود ،دیگر
از ترددهای خیابان شهید بهشتی شمالی
خبری نیست و تعداد کمی از شهروندان
با ماسک و دستکش و برخی بــدون این
موارد در حال تردد هستند .صف تاکسی
های شهری در این خیابان دیده می شود
اما خبر چندانی از مسافر نیست .کرکره
برخی طال فروشی ها نیز پایین است.
سری به بازارچه فردوسی می زنم ،معموال
روزهای آخر سال این بازارچه شلوغ است
امــا سکوت آن جا عجیب اســت ،برخی
مغازه ها باز و برخی بسته اند اما جای
خالی مشتری دیــده می شــود ،به قول
قدیمی ها حتی پرنده پر نمی زند.
ساعت  11شده است و بسیاری از موبایل
فروشی ها ،ساعت سازی و ساعت فروشی
هــا تعطیل هستند ،بــرخــی ســانــدویــچ
فــروشــی هــا و فروشندگان موادغذایی

جدا از این که کرکره مغازه خود را پایین
کشیده اند با چسباندن برگه ای اعالم
کرده اند :با توجه به شیوع ویروس کرونا
برای حفظ سالمت و جان شهروندان تا
اطــاع ثانوی تعطیل هستند و خدمات
ارائه نمی کنند .از چهارراه مخابرات به
سمت امیریه تنها چند نفر در حال تردد
هستند.
به محیط های عمومی دیگری مانند پارک
مادر و کودک و فرهنگ سرای شهروند نیز
سر می زنم ،هر سال بوی بهار که به مشام
می رسید دیگر تاب ماندن در خانه سر
می آمد و بسیاری از افراد کودکان خود
را برای تفریح به این مکان می آوردنــد،
من هم همیشه با فرزندم به ایــن مکان
می آمدیم و از تــازه شــدن طبیعت لذت
می بریدم اما امسال ،پارک و وسایل بازی
کامال پلمب شده اند و نوار زرد رنگ خطر
دور وسایل و تجهیزات بازی پیچیده شده
است .زمین کنار فرهنگ سرا سال های
گذشته در چنین روزهایی شاهد برگزاری
جشنواره سمنو بود و بوی چوب سوخته،
دود و سمنو با صدای قوشمه و موسیقی
محلی در هم آمیخته می شد و شهروندان
را به سوی خود می کشید اما روز گذشته
سکوت تنها چیزی بود که شنیده می شد.
حــال و روز شهر کــرونــایــی اســـت ،این
ویروس در شهر پرسه می زند و رنگ آن را
به کلی تغییر داده است؛ حال و روز شهر
این روزهــا به مثابه یک سکه دو طرفه و
مهمان ناخوانده کار خود را کرده است.

شکالت 170گرم ،کره نصف قاشق غذاخوری ،شیرعسل یک
قوطی ،آرد همه منظوره یک و نیم پیمانه یا  195گرم ،عصاره
وانیل خالص نصف قاشق چای خوری ،شکر سفید یک چهارم
پیمانه یا  50گرم ،کره به دمای محیط رسیده سه چهارم پیمانه یا
 170گرم و نمک به مقدار الزم.

تافی شکالتی

طرز تهیه بیسکویت :فر را در دمــای  180درجــه سانتی گــراد قرار
دهید .داخل قالب فویل آلومینیومی یا کاغذ روغنی بگذارید به طوری
که از دو طرف قالب بیرون بیاید .کره و شکر را هم بزنید تا سبک شود.
به ترتیب وانیل ،آرد و نمک را اضافه کنید تا خمیر شکل بگیرد .آن را در
قالب پهن و با چنگال سوراخ کنید و به مدت  20دقیقه داخل فر بگذارید.
طرز تهیه کارامل :شیرعسل را داخل یک ظرف نسوز بریزید و روی آن
را با فویل بپوشانید و روی یک قابلمه آب در حال جوش به مدت یک ساعت
بگذارید تا کاراملی شود سپس روی بیسکویت پخش و آن را یکدست کنید و
به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار دهید تا خودش را بگیرد.
طرز تهیه تافی:
شکالت و کره را داخل یک ظرف نسوز بن ماری
کنید و اجازه دهید به دمای اتاق برسد ،بعد آن را روی کارامل به آرامی
پخش کنید و اجازه دهید خودش را بگیرد .بعد از سرد شدن ،آن را با
چاقویی که با آب داغ خیس کرده اید برش بزنید.

نکات خانه داری

نظافت گاز استیل

گروه اجتماعی -برای تمیز کردن اجاق گاز ابتدا باید میله های آن ها را
بردارید .با یک دستمال مواد غذایی باقی مانده روی گاز را جمع کنید.
یک پیمانه جوش شیرین را با کمی آب داغ مخلوط کنید تا به شکل خمیر
درآید .سطح گاز را با آب داغ کمی خیس کنید و جوش شیرین را با یک
دستمال به تمام قسمت ها بزنید ۱۰ .دقیقه صبر کنید و بعد نصف
استکان سرکه را روی گاز اسپری کنید .یک تا  8ساعت صبر کنید.
اسکاچ نیمه زبر را با کمی مایع ظرف شویی روی گاز بکشید تا سوختگی
و لکه های آن از بین برود .در آخر با یک دستمال تمیز نم دار گاز را برق
بیندازید .این روش حتی برای وقتی که استیل گاز سوخته باشد بسیار
مؤثر است .برای تمیز کردن قاب دور اجاق گاز کمی جوش شیرین
معجزه می کند .مقداری جوش شیرین را روی یک ابر نرم بریزید و بعد
آن را به سطح گاز بکشید تا کام ً
ال تمیز شود و در نهایت با یک دستمال
مرطوب آلودگی ها را تمیز کنید.

