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خبر

ساخت  10مسکن برای ایتام
مددجو
 10واحد مسکن شهری و روستایی برای ایتام
مددجوی زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
ساخته شد .مدیر کل کمیته امداد خمینی (ره) از
ساخت  10واحد مسکن شهری و روستایی طی
 10ماه امسال از محل کمک حامیان و خیران برای
مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان خبر
داد و به «خراسان جنوبی» گفت :این واحدها با هزینه
ای بیش از دو میلیارد و  563میلیون ریال احداث
شده است« .سلم آبادی» تعمیر ،تکمیل و بازسازی
مسکن مددجویان را هزار و  195مورد با هزینه کرد
 17میلیارد و  53میلیون ریال اعالم و اضافه کرد:
در این مدت  139مسکن روستایی نیز با هزینه 22
میلیارد و  550میلیون ریال به سازی و مقاوم سازی
شده است .وی همچنین از احداث و خرید  52مسکن
برای مددجویان شهری با هزینه کرد بیش از 11
میلیارد ریال خبر داد.

عطاری

زنبق و ناراحتی های کبدی

عصاره برگ زنبق برای جلوگیری از یخ زدگی اعضا
و عوارض ناشی از آن کاربرد دارد .مدیر مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان با
اشاره به این که زنبق ،گیاهی علفی است که نام های
دیگر آن در کتب مختلف سوسن آزاد ،بیخ بنفش و  ...و
در گویش محلی سوسن نام دارد به «خراسان جنوبی»
گفت :از ساقه زیرزمینی این گیاه برای التیام بیماری
های مثانه ،ناراحتی های کبدی ،برونشیت و استسقا
استفاده می شود .به گفته «پویان» ،عصاره برگ زنبق
برای جلوگیری از یخ زدگی اعضا و عوارض ناشی از آن
و برگشت به حالت اولیه و همچنین برای رفع ناراحتی
های بعد از زایمان ،کولیک ،الرنژیت و معالجه آبسه
کاربرد دارد .این گیاه در بیشتر دشت های استان
مانند سرایان ،سربیشه ،آرین شهر ،خور ،ماژان و ...
یافت می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

پنجمین مرحله عرضه گوشت های تنظیم بازار و خیل جمعیت متقاضی

دست پخت

توزیعگوشت درآشفته بازار

زهرا خسروی -پنجمین مرحله توزیع گوشت
تنظیم بازار در خراسان جنوبی در حالی روز گذشته
در بیرجند آغاز شد که صف های طوالنی در محل
عرضه و به اعتقاد برخی ها توزیع بی حساب و کتاب
آن همچنان مانند دفعات قبل به قوت خود باقی بود.
به گزارش خبرنگار ما و به گفته شهروندان ،صف های
دریافت گوشت از ساعت های ابتدایی و حتی 5:30
صبح روز گذشته شکل گرفته بود و با روشن شدن
هوا بر جمعیت حاضر افزوده شد تا جایی که براساس
فهرست اسامی ثبت نامی برای دریافت گوشت در
برخی مراکز توزیع ،آمار به بیش از  400نفر هم می
رسید در حالی که متولیان مراکز از تحویل سهمیه
ای کم خبر می دادند.آن طور که یکی از شهروندان
حاضر در یکی از مراکز عرضه گوشت گوسفندی
تنظیم بازار گفت :در این هوای سرد ساعت شش
صبح از چهکند برای دریافت گوشت عازم بیرجند و
ابتدا در میدان طالقانی منتظر توزیع گوشت شدم
اما توسط برخی شهروندان گفته شد ،گوشت در این
محل عرضه نمی شود و باید راهی روزبازار خیابان
پاسداران ،مهرشهر و  ...شوید« .واحدی» با گالیه
از نحوه توزیع و معطلی چند ساعته افزود :بر اساس
اعالم مسئوالن قرار بود گوشت ساعت  9صبح توزیع
شود اما با گذشت نیم ساعت از زمان مقرر هنوز خبری
از توزیع نیست در حالی که با این شلوغی نمی دانم آیا
نوبت به من می رسد یا نه؟
بانوی کهن سالی هم که صبح زود به قصد خرید
گوشت تنظیم بازار از امیرآباد راهی روزبازار خیابان
پاسداران شده است ،گفت :هر فردی بتواند خودش
را به اول صف برساند و نامش را در برگه ثبت کند،
شاید مقداری گوشت نصیبش شود اما با این وضعیت
و آمار ثبت نامی ها که هر لحظه بر تعدادشان افزوده
می شود امیدی به دریافت گوشت نیست چرا که بنا
به گفته فروشنده فقط  100نفر قادر به دریافت آن
خواهند بود.

• •صف های طوالنی

شهروند دیگری هم با گالیه از نحوه توزیع و با تاکید
بر این که نوشتن اسم هم فایده ای ندارد ،خواستار
برنامه ریزی بیشتر دست اندرکاران برای توزیع
گوشت شد و افزود :باید ثبت نام به طور اینترنتی
باشد یا بر اساس تعداد نفرات خانوار و با ارائه کارت
ملی توزیع شود تا هر فردی سهم عادالنه ای از بازار
توزیع گوشت در این وضعیت نامساعد اقتصادی
دریافت کند .بانویی هم که یک طرف جمعیت و به
توصیه فروشنده مرکز عرضه گوشت تنظیم بازار
در پاسداران ،مشغول ثبت نام افراد است ،با اشاره

کیک ماکارونی قالبی

افزود :خودم اسامی افراد را بر اساس زمان مراجعه
یادداشت کرده ام تا حق آن ها که زودتر مراجعه کرده
اند ضایع نشود.

• •گوشت کم و تقاضا زیاد

به فهرست بیش از  400نفری اظهار کرد :برای
دلخوشی افراد اسم می نویسم چون شاید میزان
گوشت فقط بین  100تا  150نفر توزیع شود و هر
چه می گویم منتظر نشوید ممکن است دست خالی
برگردید هیچ کس گوش نمی دهد و همچنان صف
ها طوالنی تر از قبل می شود.

• •بی برنامگی مسئوالن در توزیع

راهی یکی دیگر از مراکز عرضه و توزیع گوشت در
خیابان شهید منتظری می شویم در حالی که عقربه
ها ،ساعت  10:30صبح را نشان می دهد اما هنوز
از توزیع گوشت قرمز خبری نیست .بانوی حاضر در
محل که به دلیل سردی هوا صورتش به زحمت از
بین چادرش پیداست ،با گالیه از نحوه توزیع گوشت
گفت :تاکنون گوشت تنظیم بازار دریافت نکرده ام و
امروز نیز حسب تصادف و به منظور انجام امور بانکی
گذرم به این خیابان افتاد و صف طوالنی شهروندان
توجهم را جلب کرد و متوجه توزیع گوشت ارزان شدم
و به جمعیت پیوستم« .محمدی» به آمار حدود 250
نفری افراد منتظر برای دریافت گوشت اشاره و اضافه
کرد :اگر برنامه ریزی در این زمینه انجام و بر اساس
کارت ملی سرپرست خانواده گوشت ها توزیع شود
شاهد تشکیل صف های این چنینی و انتظار چند
ساعته مردم نخواهیم بود.

• •انتظار طوالنی در صف

بانوی دیگری هم با گالیه از نحوه اطالع رسانی و
توزیع نامناسب گوشت ها اظهار کرد :با توجه به
این وضعیت و شلوغی جمعیت ممکن است خیلی

ها دست خالی به خانه برگردند در حالی که چند
ساعت در این هوای سرد به انتظار دریافت گوشت
منتظر مانده اند .به گفته وی ،همچنین ممکن است
از یک خانواده چند نفر گوشت بگیرند و خانواده
دیگری آن را دریافت نکند بنابراین کاش قبل از
توزیع ،کوپن هایی بین افراد و بر اساس اطالعات
سرپرست خانواده توزیع می شد تا هر کس به اندازه
سهم دریافت کند.

• •افزایش قیمت گوشت تنظیم بازار

شهروندی هم که در مرحلهقبل گوشترا به قیمت هر
کیلو گرم  37هزار تومان دریافت کرده است ،با گالیه
از افزایش قیمت آن ،به صف های طوالنی اشاره و
تصریح کرد :توسط پیامک یکی از دوستان در جریان
توزیع گوشت قرار گرفتم و مشخص نیست با این
صف ،دست خالی به خانه برگردم یا نه! شهروندی
هم که از مهرشهر برای دریافت گوشت مراجعه
کرده است ،در پاسخ به این که چرا همان محله را
برای دریافت گوشت انتخاب نکرده است ،گفت:
وضعیت مهرشهر از این جا شلوغ تر بود و ترجیح دادم
راهی فروشگاه های مرکز شهر شوم اما این جا هم با
صف طوالنی مواجه شدم.شهروندی هم که به گفته
خودش بعد از نماز صبح برای دریافت گوشت تنظیم
بازار راهی یکی از فروشگاه های عرضه آن شده
است این طور بیان کرد که چند ماه است گوشت
قرمز مصرف نکرده ایم ،مگر یک کارگر چقدر درآمد
دارد که بتواند  70تا  80هزار تومان برای خرید هر
کیلو گرم گوشت قرمز پرداخت کند .وی که به گفته
خود ،جزو اولین نفرهای فهرست ثبت نامی است،

صاحب یکی از فروشگاه های عرضه گوشت تنظیم
بازار هم با اشاره به این که قرار بود گوشت ساعت 9
صبح توزیع شود اما با گذشت یک ساعت و نیم هنوز
خبری نیست ،گفت :هر گوسفند به چهار قسمت و بر
اساس فهرست ثبت نامی توزیع می شود .وی سهمیه
گوشت توزیعی در فروشگاهش را  400کیلو گرم
اعالم و اضافه کرد :بیش از  250نفر تاکنون ثبت نام
کرده اند و احتمال افزایش آمار به  300نفر نیز وجود
دارد در حالی که مقدار گوشت توزیعی پاسخگوی
جمعیت نیست.به نظر وی ،چنان چه سهمیه گوشت
توزیعی هر فرد کمتر از مقدار مقرر باشد به طور حتم
افراد بیشتری از آن بهره مند خواهند شد و شاید کمتر
شاهد صف های طوالنی در این هوای سرد باشیم .از
طرفی با این نحوه توزیع ،ممکن است از یک خانواده
چند نفر و خانواده دیگری گوشت دریافت نکنند و
دست خالی به خانه برگردند .در تماس با «تهوری»
رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،وی خواستار هماهنگی با روابط عمومی این
سازمان برای پاسخگویی شد و در تماس دوم نیز پاسخ
داد :تاکنون هماهنگی در این زمینه انجام نشده است.

• •توزیع چرخشی گوشت

اما مسئول روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت با اشاره به این که سهمیه گوشت توزیعی
کفاف جمعیت استان را نمی کند و هدف از توزیع
تعادل قیمت بازار است ،گفت :تاکنون  20تن و
 624کیلو گرم گوشت قرمز در استان توزیع شده
است« .یداللهی» درباره تاخیر در توزیع گوشت ها
هماظهارکرد:گوشتهایتوزیعیبایدباخودروهای
ویژه ای حمل شود که ظرفیت بارگیری آن محدود
است ،بنابراین احتمال تاخیر از آغاز توزیع در یک
مسیر تا رسیدن به مسیرهای دیگر وجود دارد .وی در
پاسخ به گالیه شهروندان از نحوه توزیع گوشت های
تنظیم بازار تصریح کرد :چون گوشت های تنظیم
بازار بین واحدهایی با کمترین تخلف و به صورت
چرخشی در شهر توزیع می شود ،باید سامانه ای
در این زمینه تعریف و فروشگاه ها به یکدیگر متصل
شود که این کار زمان بر است .وی هر چند به میزان
گوشت توزیعی طی روزهای آینده اشاره ای نکرد اما
گفت :تا زمان اختصاص سهمیه ،گوشت در استان
توزیع خواهد شد.

• •مواد الزم

ماکارونی :یک بسته /گوشت چرخ کرده400 :
گرم /پیاز متوسط :دو عدد /رب گوجه فرنگی :سه
قاشق سوپ خوری /نمک :به مقدار الزم /جعفری:
دو قاشق خرد شده /تخم مرغ :چهار عدد /ادویه:
یک قاشق مرباخوری /نان خشک یا پودر سوخاری:
یک قاشق سوپ خوری

• •طرز تهیه

مولف کتاب آشپزی و شیرینی پزی قدسی می گوید:
ابتدا آب و نمک را جوش بیاورید و ماکارونی را در
آن بریزید تا بپزد ،سپس ماکارونی را آبکش کنید و
گوشت را با پیاز داغ تفت دهید و رب گوجه فرنگی را
همراه نمک ،فلفل و کمی ادویه به آن اضافه کنید و با
یک لیوان آب بپزید تا به روغن بیفتد ،سپس جعفری
را در آن بریزید و از روی حرارت بردارید .به گفته
«جباری» ،قالب را خوب چرب کنید ،مقداری پودر
نان به آن بپاشید و زرده و سفیده تخم مرغ را جداگانه
بزنید و با ماکارونی آبکش شده مخلوط کنید ،سپس
نصف ماکارونی را ته قالب و روی آن مواد گوشتی
بریزید .مرحله بعد بقیه ماکارونی را همراه چند تکه
کره و مقداری پنیر رنده شده به آن اضافه و مانند برنج
روی حرارت کم به مدت نیم ساعت دم کنید.

نسخه

افسردگی زمستانی

افسردگی زمستانی طبیعی است .دستیار ارشد
تخصصطبسنتیایرانبااشارهبهاینکهزمانابتال
به این بیماری دو هفته است ،به «خراسان جنوبی»
گفت :افسردگی زمستانی نمونه ای از افسردگی
فصلی است که تا اواخر زمستان ادامه دارد .دکتر
«نواب زاده» با تاکید بر این که برای درمان هر بیماری
بهترین کار دانستن نشانه های آن است و هر چه فرد
سریع تر به وجود بیماری در خود پی ببرد احتمال
درمان سریع تر و بهتر آن نیز باالتر می رود ،افزود:
تمایل به خوابیدن ،تحریک پذیری عصبی ،احساس
کوفتگی و خستگی بی دلیل و بدون کار ،غمگین
بودن ،اختالل در تمرکز ،زیاد شدن اشتها و ...از
نشانه های افسردگی زمستانی به شمار می رود.

