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پاکت های خالی شیر مدارس

زهرا خسروی-سال گذشته شیر به مدارس نرسید
و امسال هم آن طور که از شواهد پیداست باید
شاهد جای خالی این ماده با ارزش غذایی در سبد
تغذیه مدارس باشیم چرا که بنا به گفته مسئول
تغذیه و پوشاک مدارس اداره کل آموزش و پرورش،
دستورالعملی در این زمینه ابالغ نشده است و
تا اعتباری توسط دولت به این منظور اختصاص
نیابد برنامه ای برای توزیع شیر در مدارس نخواهیم
داشت و تحقق این موضوع به برنامه ریزی سازمان
برنامه و بودجه کشور بستگی دارد.
آن طور که «حسنی مقدم» می گوید :سال گذشته
هم اعتباری برای توزیع شیر در مدارس اختصاص
نیافت و شاهد غیبت این ماده غذایی بودیم.
به گفته وی ،هنوز مشخص نیست توزیع شیر در
مدارس مانند سال های گذشته ادامه یابد یا پرونده
آن مانند دو سال گذشته متوقف و برای همیشه
بسته شود.

• •ضرورت مصرف لبنیات

این صحبت در حالی مطرح می شود که مسئول
واحد سالمت مدارس مركز بهداشت شهرستان
بيرجند با اشاره به ضرورت مصرف روزانه دو تا سه
واحد لبنیات شامل ماست ،دوغ ،پنیر ،کشک و
 ...برای افراد جامعه می گوید :این نیاز در سنین
نوجوانی با توجه به افزایش رشد استخوانی بیشتر
می شود.
دکتر «مصطفوی» عالوه بر توصیه به مصرف لبنیات

در چند قدمی دیروز

شاید کوچک ترها یادشان نباشد اما بزرگ ترها
خوب به یاد دارند روزهایی که صبح خروس خوان
با بوی خوش اسپند و صدای جارو زدن حیاط و
کوچه توسط مادر از خواب شیرین برمی خاستند
و کوله کتاب و دفتر را به پشت می انداختند و راهی
مدرسه می شدند .روزهایی که بچه ها از میان کوچه

،،

مسئول تغذیه اداره
کل آموزش و پرورش:
دستورالعملی در زمینه توزیع
شیر ابالغ نشده است و تا
اعتباری امسال توسط دولت
به این منظور اختصاص نیابد
برنامه ای برای توزیع شیر در
مدارس نخواهیم داشت

دارای کلسیم بر پاستوریزه بودن و سالمت آن ها هم
تاکید می کند و می افزاید :در زمینه توزیع شیر در
مدارس دو موضوع فرهنگ سازی و رساندن مواد
مغذی موجود در شیر به کودکان و نوجوانان قابل
توجه است.
به گفته وی ،با توزیع شیر در مدارس کودک آموزش
های الزم را در زمینه ضروری و مورد نیاز بودن این
ماده غذایی فرا می گیرد بنابراین فرهنگ سازی
انجام می شود ،هر چند این تنها راه رسیدن لبنیات

به کودکان نیست چرا که والدین با توجه به شرایط
مالی ،آن را در اختیار کودکان قرار می دهند.
البته این را هم اظهار می کند که گاهی سرانه خرید
در خانواده به مواردی اختصاص می یابد که از
لبنیات بسیار گران تر است و ارزش غذایی ندارد
یا مانند چیپس ،پفک ،نوشابه و  ...ارزش غذایی
منفی دارد در حالی که توجه چندانی به خرید شیر
نمی شود .وی با تاکید بر این که با توزیع نشدن شیر
در مدارس نباید کودکان در معرض کمبود این ماده

غذایی قرار بگیرند ،می افزاید :با توجه به باال نبودن
قیمت لبنیات در جامعه ،بهتر است این فرهنگ
سازی در خانواده یا مدارس انجام شود یا اگر قادر به
تامین شیر در مدارس نیستیم آموزش های الزم در
این زمینه ارائه شود .به گفته وی ،با توجه به شرایط
موجود شاید بسیاری از خانواده ها توان خرید یا
فرهنگ مصرف این ماده غذایی را نداشته باشند
بنابراین بهتر است که شیر به طور رایگان در اختیار
کودکان و نوجوانان به ویژه در مدارس قرار گیرد.

پس کوچه های آب پاشی شده می گذشتند و چه
عطری از پاشیدن قطره های آب بر دل کوچه های
باریک خانه های کاهگلی در فضا می پیچید ،عطر و
بویی که هنوز بعد از سال ها با عبور از آن مشام جان
را نوازش می دهد.
روزهایی نه چندان دور کوچه های روستا مدرسه ای
بود تا کودکان در کنار یکدیگر رسم ادب بیاموزند و
سرد و گرم روزگار را با طعم تلخ و شیرینش به خوبی

بچشند ،آن گاه که دختر صبح زود خواب شیرین
را بدرقه می کرد و همپای مادر پای دار قالی می
نشست و بعد از سپیدی صبح راهی مدرسه می شد.
آن روزها برای مردان امروزی کمی متفاوت تر
بود ،آن ها مردان کوچکی بودند که باید پا به پای
پدر و پدربزرگ بعد از تحصیل علم ،راهی مدرسه
کار و زندگی می شدند تا رسم مردانگی بیاموزند،
کودکانی که کار در مزرعه ،نگهداری از حیوانات،
جمع آوری هیزم و  ...هم تفریح شان بود و هم کار.
هنوز زمزمه دخترکان از پشت دارهای قالی به
گوش می رسد؛ «تا به جا ،بتون سر اول و  »...و
صدای شانه هایی که رج به رج بر تار و پود سفید
و بی جان قالی فرود می آمد و چه نقش ها که به
سرانگشتان هنرمندشان گره نمی خورد.
صدای الالیی مادر از آن سو در گوش خانه می
پیچیدکهبایکدستمشغولدرستکردنغذابود
و با دست دیگر هر از گاهی گهواره کودکش را تکان
می داد و چه آرامشی داشت کودک درون گهواره
دست ساز مادر.

روزگار نه چندان دور ،کودکان سر از پا نمی
شناختند ،با نواخته شدن زنگ آخر مدرسه با
سرعت تمام پا به خانه می گذاشتند و هر چه در
سفره قناعت خانه یافت می شد از ماست ،شیر و ...
لقمه ای می خوردند و با بیلچه های کوچک دست
سازشان راهی کوچه می شدند.
آن روزها خاک و گِ ل همدم تنهایی کودکان بود
و کاردستی شان به نخ کشیدن دانه های تازه و
رنگارنگ اسپند که در دل صحرا می رویید .هنوز
صدای مادر که از پشت بام کاهگلی خانه اسم
کوچکشان را با صدای بلند فریاد می زد هر از گاهی
در گوششان می پیچد.
امروز اما از آن همه صفا و یکرنگی ،شادی و سر
زندگی فقط خاطره و حسرتی بر جا مانده است،
خاطره هایی که تنها در قاب نگاه بزرگ ترهای
امروزی و کودکان دیروزی قرار دارد چرا که
کودکان امروزی در میان انبوهی از اسباب بازی
های رنگارنگ و کنج چهار دیواری ساختمان های
سر به فلک کشیده محصور شده اند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری
زهرا خسروی -امسال تعداد مقرری بگیران
بیمه بیکاری در استان نسبت به مدت مشابه سال
گذشته پنج درصد افزایش یافت.
مدیر کل تأمین اجتماعی آمار مستمری بگیران
بیمه بیکاری را تا مرداد امسال هزار و  24نفر
اعالم کرد و به «خراسان جنوبی» گفت :این تعداد
در مرداد سال گذشته  970نفر بود.

«درویشی» از احتمال مشغول به کار شدن این
افراد بعد از دریافت بیمه بیکاری خبر داد و افزود:
امسال آمار مستمری بگیران تامین اجتماعی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد
افزایش یافته است.
بهگفتهوی 70،درصدجمعیتشهریاستانزیر
پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

بنه؛ آنتی اکسیدانی قوی
یک پژوهشگر گیاهان دارویی با اشاره به این که
بنه،گیاهیدرختیوازخانوادهپستهاست،گفت:
مصرف این میوه نفخ معده را کاهش می دهد و
برای سرفه ،لقوه ،فلج ،سردرد ،تقویت اعصاب،
صاف کردن صدا ،یرقان ،درد کمر ،زانودرد و درد
مفاصل نیز مفید و موثر است.به گفته «پویان» ،در
تحقیقی که توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
انجام شد ،برگ این گیاه بیشترین خاصیت آنتی
اکسیدانی را دارد و در استان بنه هم به عنوان
نوعی غذا مصرف می شود.

سوپ کدوحلوایی و تره فرنگی
• •مواد الزم

کدو حلوایی ۹۰۰ :گرم
روغن زیتون :دو قاشق سوپ خوری
تره فرنگی :به مقدار الزم
سیر :یک حبه رنده شده
زنجبیل تازه :یک قاشق چای خوری رنده شده
آب مرغ :سه پیمانه
نمک و فلفل :به میزان الزم
ماست :چهار قاشق سوپ خوری
روغن :به مقدار الزم
گشنیز :چند برگ برای تزیین

• •طرز تهیه:

کدو حلوایی پوست گرفته شده را به قطعات
بزرگ خرد کنید ،سپس آن را در قابلمه ای حاوی
مقداری آب بریزید و روی شعله اجاق گاز بپزید.
کمی روغن در تابه بریزید و سیر و تره فرنگی خرد
شده را در آن تفت دهید ،سپس شعله را کم کنید
تا با حرارت مالیم بپزد.
زنجبیل و زیره سبز را به سیر و تره فرنگی سرخ
شده اضافه کنید و چند دقیقه همراه آن تفت

دهید .سپس این مخلوط را به قابلمه حاوی کدو
حلوایی نیم پز شده و پس از آن ،آب مرغ را اضافه
و با نمک و فلفل مزه دار کنید.
در قابلمه را بگذارید و شعله اجاق گاز را کم کنید.
وقتی سوپ پخته شد ،آن را در دستگاه غذاساز
یا خردکن بریزید تا به مایه ای صاف و یکنواخت
تبدیل شود ،دوباره مواد را به قابلمه برگردانید
و برای یک ساعت دیگر روی اجاق گاز حرارت
دهید .در پایان سوپ را با چند برگ گشنیز و
ماست تزیین کنید.

