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نکته
مدیرکلانتقالخونخبرداد:

ارسال 13500واحد پالسما به اتریش

زهرا خسروی 13 -هزار و  500واحد پالسما از ابتدای
امسال به اتریش ارسال شده است .مدیر کل انتقال خون
با بیان این مطلب از ارسال سه هزار واحد پالسمای دیگر تا
پایان هفته به اتریش خبر داد و به «خراسان جنوبی» گفت:
در نوبت اول چهار هزار و  500واحد و محموله دوم شش
هزار واحد پالسما بود و نوبت بعدی نیز سه هزار واحد تا
پایان هفته ارسال می شود .به گفته «عاملی» ،پالسماهای
ارسال شده پس از فراورده گیری مانند ایمونوگلوبین،
فاکتور هشت و  9و  ...در کشور مقصد ،به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ایران تحویل و برای مصارف
درمانی و بیمارستانی استفاده می شود.

دست پخت

نان پنجره
مواد الزم :تخم مرغ :سه عدد /شیر :یک لیوان /آرد :یک
لیوان سرپر /روغن :به مقدار الزم /پودر هل و قند :به مقدار
الزم برای تزیین
• •طرز تهیه:مولف کتاب آشپزی و شیرینی پزی قدسی
می گوید :ابتدا تخم مرغ ها را با همزن دستی به مدت
یک دقیقه هم بزنید ،سپس شیر و بعد آرد الک شده را کم
کم به آن اضافه کنید تا خمیر مانند دوغ غلیظ شود .مواد
را به مدت  10تا  15دقیقه استراحت دهید« .جباری»
می افزاید :مقدار زیادی روغن در تابه گرم کنید و قالب را
درون روغن بگذارید ،سپس قالب را بردارید و تا روی لبه در
مخلوط فرو ببرید (مراقب باشید مواد روی قالب را نگیرد)،
سپس در روغن فراوان سرخ کنید .بعد از سرخ شدن
شیرینی را در صافی بگذارید تا روغن اضافی آن گرفته شود
و در پایان با پودر قند و هل تزیین کنید.
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عطاری

اتیکتگرانیرویلباسکودک
گروه جامعه  -دور تا دور فروشگاه لباس های
رنگارنگ با طرح ها و اندازه های مختلف برای خرید
بچه ها چیده شده ،برخی لباس ها هم برای جلب
توجه بیشتر در قاب دیوارها یا روی مانکن ها قرار
گرفته است تا در جذب مشتری موثر واقع شود.
مشتری ها یکی یکی لباس ها را از نظر میگذرانند،
برخی طرح ها و رنگ ها چشمشان را می گیرد
اما با نگاهی به قیمت لباس و مکث نه چندان
طوالنی ،از خرید منصرف می شوند و به راهشان
ادامه میدهند.آن طور که مادر امیر علی ،سه
ساله میگوید :خرید لباس برای فرزندش به یک
دغدغه تبدیل شده است چرا که با ساعت ها گشت
و گذار در بازار و برخی محله ها نمی تواند لباس
مورد نظر داخلی با طرح و قیمت مناسب پیدا کند.
«حمیدی» با گالیه از قیمت باالی پوشاک بچه گانه
می افزاید :گاهی قیمت برخی لباس ها به  ۲۰۰تا
 ۳۰۰هزار تومان هم می رسد که چندان منطقی به
نظر نمی آید در حالی که پارچه زیادی برای دوخت
آن استفاده نشده است .به گفته وی ،معمولی ترین
شلوار لی یا کتان پسرانه یا دخترانه سه تا پنج ساله
بین  ۹۰تا  ۱۵۰هزار تومان عرضه می شود که در
توان خرید همه افراد نیست.

• •گران تر از پوشاک بزرگ ترها

شهروند دیگری از گرانی پوشاک بچه گانه گالیه
و اضافه می کند :قیمت لباس های بچه گانه از
پوشاک بزرگ ساالن هم گران تر است در حالی
که پارچه استفاده شده در لباس کودکان کمتر از
نوع بزرگانه آن است که این موضوع منطقی نیست.
به گفته وی ،برخی از برچسب های خارجی برای
لباس های ایرانی استفاده می شود تا مشتری
پسندتر باشد تا جایی که خریدار درباره کیفیت و
خرید آن مردد می شود.یک فروشنده هم با تاکید
بر این که لباس کودک کمتر از  ۵۰هزار تومان
کیفیتمناسبیندارد،درپاسخبهدلیلگرانیادعا
می کند :بیشتر لباس های کودک از پارچه ایرانی

نسخه

کمبود  9متخصص در استان
زهرا خسروی -استان در وضعیت کنونی،
 9پزشک متخصص کمبود دارد .مدیر درمان
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این

صابونک دندانه زرد؛ تب بر
اجناس با کیفیت موجود در بازار با برچسب های
خارجی ،ایرانی است چون برخی تولید کننده ها با
صادرات اجناسشان به برخی کشورها ،از برچسب
های خارجی استفاده می کنند .وی تمایل مردم
به خرید البسه با برند خارجی را عامل تحریک
برخی تولید کننده های پوشاک ایرانی برای
فروش محصوالتشان با برند خارجی اعالم و اضافه
میکند :هر چند در دوخت لباس کودک پارچه
کمتری استفاده می شود اما رنگ ،تنوع ،ظرافت و
الیاف پارچه ،هزینه های حمل و نقل و اجاره بها و
توجه بیشتر فروشندگان به کیفیت مطلوب پوشاک
بچه گانه ،عامل گران تر بودن این نوع لباس است.

• •تفاوت جنس و کیفیت

دارای کیفیت و تولید و گاهی با برندهای خارجی
عرضه می شود .فروشنده دیگری که خود خیاط
است ،دوخت لباس کودک را ظریف و کار مشکلی
می داند و می گوید :گرانی ها به ویژه پوشاک بچه
گانه این روزها به یک موضوع عادی تبدیل شده
است« .محمدی» هر چند لباس کودک کمتر می
دوزد ،اما بنا بر آن چه مشاهده کرده است ،برخی
مدل های موجود در بازار را ناهماهنگ با فرهنگ
جامعه مطرح و اضافه می کند :برخی طرح های
موجود در بازار برگرفته از مدل های غربی است
اما گاهی به اجبار و بنا به خواست کودکان باید آن
را تهیه کرد.فروشنده دیگری با اشاره به اجناس
داخل فروشگاهش ،آن ها را از نوع خارجی و به
اصطالح خودش مارک دار می داند و می گوید:
دلیل گرانی پوشاک بچه گانه در بازار کیفیت
مطلوب آن است« .محمدی» حتی اجاره بهای
مغازه و کرایه حمل و نقل را هم از عوامل موثر بر
گرانی پوشاک به ویژه از نوع بچه گانه مطرح و اضافه

که رشته های رادیولوژی و اطفال کمبود فعلی
استان در زمینه متخصص است ،به «خراسان
جنوبی» گفت :استان در وضعیت کنونی 9
پزشک متخصص کمبود دارد که از این تعداد
چهار نفر مربوط به رادیولوژی ،دو نفر جراح و
سه نفر اطفال است .دکتر «ارجمندی» ،وضعیت
را تا یک سال آینده خوب اما نه چندان مطلوب

می کند :استقبال افراد از طرح ها و نوع پوشاک در
هر منطقه و بنا به وسع خرید متفاوت است.

• •عوامل گرانی

رئیس اتحادیه پوشاک استان هم با اشاره به این
که تکنولوژی ،دوخت و طراحی ویژه لباس کودک
نیاز به سرمایه گذاری کالن دارد ،می گوید :تنها
کارخانه نساجی فردوس پاسخگوی نیاز بازار
پوشاک کودکانه استان نیست« .اسماعیل زاده»
با تاکید بر این که تولیدی های استان در برخی
ایام ،لباس های مدارس را تولید و توزیع می کنند،
میافزاید :تولید کننده عالوه بر تنوع بیش از ۲۰۰
تا  ۳۰۰طرح باید بازار فروش در دیگر استان ها
را هم پیدا کند که فراهم کردن این شرایط سخت
است.وی تقلبی بودن بیشتر مارک های روی
لباس ها را تایید و اضافه می کند :به دلیل نابه
سامانی نرخ ارز ،واردات پوشاک کودک با نرخ
ارز آزاد مقرون به صرفه نیست .همچنین گاهی

ارزیابی کرد و افزود :چنان چه در هر شهر دو
ارتوپد و جراح داشته باشیم ،وضعیت مطلوب
است .وی کمبود رادیولوژی را نه تنها منحصر
به استان بلکه کشوری مطرح و اضافه کرد :در
وضعیت کنونی یک جراح در فردوس و سربیشه و
متخصص رادیولوژی در سرایان ،قاین و فردوس
کمبود داریم.

نایب رئیس اتحادیه پوشاک استان نیز با تایید گران
تر بودن پوشاک بچه گانه در مقایسه با برخی انواع
بزرگ سال ،دلیل این موضوع را مربوط به جنس
و نوع کیفیت آن اعالم و اضافه می کند :برخی
افراد کم تجربه اقدام به فروش اجناس بی کیفیت
می کنند و خریدار با پرداخت هزینه های سنگین
متضرر می شود« .بهداد» ادامه می دهد :گاهی
الیاف و نوع پارچه به کارگیری شده در پوشاک
مطلوب است اما خریدار به دلیل آشنا نبودن با نوع
شست و شوی آن ،زمینه نابودی پارچه را فراهم
می کند بنابراین افراد باید به راهنمای شست و
شوی لباس ها دقت کافی داشته باشند.وی با
اشاره به نظارت و بازرسی های مکرر از فروشگاه
ها ،تفاوت قیمت در برخی نقاط را گاهی منطقی
و برخی مواقع غیر منطقی می داند و معتقد است:
این مشکل باید ریشه ای برطرف شود .وی درباره
ناهمخوانی برخی طرح های لباس کودک موجود
در بازار ،بر جلوگیری از فروش البسه با نشانه و
عالمت های نامتعارف تاکید و اضافه می کند:
عرضه این لباس ها اجتناب ناپذیر است چون
استقبال چندانی از طرح و مدل های داخلی
نمی شود.

صابونک دندانه زرد گیاهی
است مقوی که برای معالجه
ناراحتی های پوستی همراه
با خارش ،اثرات مفیدی دارد.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان
دارویی جهاد دانشگاهی استان
با اشاره به این که «صابونک
دندانه زرد» گیاهی علفی و متعلق به خانواده گل
میخک است ،به «خراسان جنوبی» گفت :این گیاه
مقوی و برای معالجه ناراحتی های پوستی همراه
با خارش مفید است« .پویان» ادامه داد :شیره گیاه
خاصیت تب بر دارد و میوه آن بندآورنده خون ،ضد
عفونی کننده و التیام دهنده زخم است .همچنین
مصرف آن سبب افزایش شیر می شود .به گفته مدیر
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
استان ،نام دیگر این گیاه در کتب فارسی غاسول
ایرانی است و در مناطق و زیستگاه های مجاور مزارع
و باغ های استان مشاهده می شود.

نگاه

نکته تربیتی
بانوی جوانی
در گوشه ای
از یک خیابان
شلوغ و پر رفت
و آمد بیرجند،
مشغول خرید
تنقالت برای
کودکش است،
پسر چهار ساله
با اشتیاق کیک
را از مادر می
گیرد و آن را
به سرعت باز و
زباله را بدون توجه روی زمین رها می کند .مادر از
کودک می خواهد زباله را بردارد و درون نزدیک ترین
سطل زباله بیندازد اما پسرک از این کار خودداری
می کند .مادر دست بردار نیست و دوباره خواسته اش
را تکرار می کند ،بانویی که شاهد ماجراست با این
جمله که «با یک گل بهار نمی شود» از مادر می خواهد
کودکش را بیش از این آزار ندهد اما مادر پاسخ می
دهد که می توانستم این کار را خودم انجام دهم ولی
گاهی الزم است برای تربیت فرزند نکاتی به او گوشزد
کرد .این را می گوید و دوباره خواسته اش را یادآوری
می کند ،کودک تسلیم می شود و زباله را برمی دارد و
درون سطل می اندازد.

