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جامعه
همراه با پدرش برای خرید لباس آمده
گروه جامعه
است ،با اشتیاق به اطراف نگاه می کند و
به دنبال مغازه ای می گردد که لباس های مردانه و پسرانه
را عرضه می کند .هنگامی که آن را می یابد دست پدرش را
می کشد و با خود به سمت مغازه می برد .کمی آن طرف تر
چند بانوی بلوچ به پارچه ها و سوزن دوزی نگاه می کنند و از
فروشنده درباره قیمت آن می پرسند .یکی از آن ها خریدی
انجام می دهد و پس از چانه زدن هزینه را پرداخت می کند.
در این میان برخی هم به صورت خانوادگی به خرید آمده اند
و مــرد خانه تــاش می کند بــرای همه اعضای خانواده
خریدی هرچند کوچک انجام دهد .عید فطر از اعیاد بزرگ
مسلمانان اســت که نــزد مــردم سیستان و بلوچستان از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .مردم مومن و روزه دار پس
از یک ماه عبادت و بندگی به درگاه خداوند ،خود را برای
این عید آماده می کنند و برای خرید مایحتاجشان به بازار
می روند .آخرین روزهای ماه رمضان شور و شوق ویژه ای
دارد .بازارها شلوغ است و مردم در حالی که روزه هستند به
خرید لباس ،کفش ،میوه ،شیرینی و آجیل می پردازند و در
تدارک استقبال از عید فطر هستند .در این میان لباس
فروشی ها ،پارچه فروشی ها و مغازه های عرضه سوزن
دوزی های بلوچی مشتریان بیشتری دارد و خریداران در
تدارک لباس های نو برای استقبال از عید فطر هستند.
برخی از آن ها لباس و پارچه مورد نظر خود را انتخاب می
کنند و می خرند و برخی دیگر دست خالی از مغازه ای
خارج می شوند و به مغازه دیگر می روند تا شاید آن چه می
خواهند را در آن جا بیایند.

غوغای دست فروش ها

در این میان وانت های شیرینی فروشی و گاری های آجیل
فروشی در گوشه گوشه شهر به چشم می خورد و استقبال از
آن ها هم مانند پارچه فروشی ها زیاد است .آجیل ،خشکبار
و شیرینی ها بسیار متنوع است .شیرینی های سنتی ،آجیل
های چند مغز و درهم که مشتریان زیادی دارد .برخی از آن
ها برای بازار گرمی اجناس خود را با قیمت های کمتر از
دیگر مکان ها به فروش می رسانند.
یکی از فروشندگان که بساط شیرینی های خود را زیر نور
آفتاب پهن کرده است می گوید :عید فطر هر سال برای
فروش شیرینی به بــازار مشترک می آیم .دو هفته مانده
به پایان ماه رمضان به بیرجند ،کرمان یا شیراز می روم و
شیرینی می خرم و در هفته پایانی ماه رمضان آن ها را به
فروش می رسانم .قیمت شیرینی ها بسیار کمتر از مغازه

خبر
معاون مدیرکل کمیته امداد اعالم کرد:

 4502پایگاه آماده دریافت
زکات فطره و کفاره مردم

چهار هــزار و  502پایگاه در سراسر
شهرکی
استان آم ــاده دریــافــت زکــات فطره و
کفاره روزه های مردم است .معاون توسعه مشارکت
های مردمی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
به خبرنگار ما گفت :از این تعداد  30پایگاه در مراکز
نیکوکاری و  585پایگاه هم در مساجد آماده دریافت
زکات فطره و کفاره مردم است«.محمود میرامامی»
تصریح کــرد :در زاهــدان نیز عــاوه بر پایگاه های
مصالی المهدی (عج)  23پایگاه ثابت در میدان ها و
مرکز شهر برای دریافت زکات فطره و کفاره مردم
مستقر می شود.وی خاطرنشان کرد :این پایگاه ها در
عید فطر و روز پس از آن کمک های مردم مومن و
خداجو را دریافت می کنند .مبالغ جمع آوری شده
زکات فطره و کفاره بر اساس شریعت در اسرع وقت به
حساب خانواده های نیازمند و ایتام واریز می شود.
وی ادامه داد :همچنین در این ایام  33دفتر کمیته
امداد برای جمع آوری کفاره و زکات فطره باز است.

گزارشی از حال و هوای خرید مردم در آستانه عید فطر

و تقاضای شب عید مردم است و همه لوازمی که نیاز داریم
را هر سال از این بازار با قیمتی مناسب تر از دیگر مراکز
خــریــداری می کنیم.وی می گوید :ســال گذشته خرید
بهتری داشتیم ولی امسال وضعیت اقتصادی ام مناسب
نیست و با این گرانی ها امکان خرید دیگر مردم نیز کمتر
شده است ولی طبق سنت دیرینه باید لباس نو به تن کنیم
و عید را جشن بگیریم بنابراین تالش می کنیم تا حداقل ها
را فراهم کنیم.

اشتیاقعیدانه

از دستفروشان خرید نکنید

مدیرکل تعزیرات حکومتی :شهروندان برای کیفی تر شدن گشت های تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده هر نوع تخلف اصناف به ویژه گرانفروشی موضوع را گزارش دهند

هاست و هر مشتری معموال چندین جعبه خریداری می کند.
امسال از کرمان شیرینی خریدم و به طور متوسط هر جعبه
هشت تا  10هزار تومان است که خریداران زیادی دارم و از
فروش خود راضی هستم .یکی از فروشندگان هم که آجیل
های فله ای را در پشت وانت بار خالی کرده است در بلندگو
قیمت هر کیلوگرم آجیل را  25هزار تومان اعالم می کند و
می گوید :این آجیل ها در مغازه ها بیشتر از  30هزار تومان
به فروش می رسد و من ارزان تر می فروشم و سود کمتری
دارم ،اما می خواهم مردم از آن ها خریداری کنند.

خرید شب عید و گرانی

عید فطر در سیستان و بلوچستان از ویــژگــی خاصی
برخوردار است و مردم با فرا رسیدن این عید بزرگ خود
را مهیا می کنند و به خرید لباس ،آجیل و شیرینی و برنامه
ریزی برای عید دیدنی می پردازند .اگر چه این روزها هوا
گرم است و مردم کمتر برای کارهای غیرضروری بیرون می
آیند اما گویا خرید شب عید برایشان مستثنی است .زنان
زیادی به همراه همسران و فرزندان خود برای خرید لباس،
پارچه ،کیف و کفش به بازار آمده اند .برخی خرید خود را

مدیر گروه
بهداشتمحیط
دانشگاهعلوم
پزشکی:بهداشت
اجازه خرید از
هیچدستفروشی
را درهیچ جا صادر
نمی کند .به
شهروندانتاکید
شود به هیچ وجه
ازدستفروشان
خریدنکنند

انجام می دهند و برخی هم هنوز خریدی نکرده اند و به
دنبال اجناس ارزان تر می گردند تا بتوانند خود را برای عید
مهیا کنند«.محدثه.ب» از شهروندان می گوید :سالهای
گذشته شوق فراوانی برای خرید داشتم اما امسال با گران
بودن برخی از کاالها رغبت چندانی برای خرید ندارم.
پایین بودن درآمد مردم و گران بودن دوخت های بلوچی
سبب شده است زنان بلوچ خودشان سوزن دوزی لباس را
انجام دهند و با توجه به زمان بر بودن دوخت لباس ،این کار
از اول ماه رمضان شروع می شود تا برای عید آماده باشند.
وی ادامه می دهد :اگر تمام طول سال لباس نو نداشته
باشیم عید فطر و عید قربان حتما باید لباسمان نو باشد و
برای ما این یک سنت است که باید اجرا شود.وی بیان می
کند :در گذشته شوق زیادی برای عید فطر داشتم و لباس
های نو را چند روز مانده به عید میپوشیدم و حال و هوای
دیگری به من دست میداد اما این روزها گرانی در بازار،
خریدن بعضی از اقالم را برای مردم دشوار و شور و حال
آنان را کم رنگ کرده است.
«ریگی» کارمندی که در حال خرید لباس برای فرزندان
خود است می گوید :این بازار تصویر کلی از وضعیت عرضه

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگار
ما می گوید :بهداشت اجازه خرید از هیچ دستفروشی را در
هیچ جا صادر نمی کند ،زیرا اگر فردی دچار عارضه غذایی
شود قانون فرد عرضه کننده را مجازات می کند و زمانی
که آن فرد دستفروش باشد و اطالعاتی از او نداشته باشیم
نمی توانیم در صورت مشکل به او دسترسی پیدا کنیم .به
همین دلیل به شهروندان تاکید می شود به هیچ وجه از
دستفروشان خرید نکنند و خریدهای خود را از فروشگاه
های معتبر انجام دهند.
«عبدالباسط پاکزاد» ادامــه می دهــد :در بــازار مشترک
دستفروشان زیادی حضور دارند که مجوز ندارند .اگر فردی
از مصرف مواد غذایی دچار عارضه ای شود ،قانون عرضه
کننده را مجازت می کند ولی زمانی که هیچ مشخصه ای
ندارد نمی توان عرضه کننده را پیدا کرد.
وی بیان می کند :شهروندان در صورت مشاهده تخلف
بهداشتی با تلفن  190تماس بگیرند تا در کمترین زمان
ممکن بازرسان موضوع را بررسی کنند.

شهروندان گران فروشی را گزارش دهند

مدیر کل تعزیرات حکومتی هم به خبرنگار ما می گوید:
گرانی و گران فروشی تفاوت دارد .برخی مواقع قیمت باال
دلیل گــران فروشی نیست قیمت های باال مصوب شده
است و بــرای برخی کاالها نمی تــوان اقــدام کــرد ،اما در
صورت گران فروشی با آن ها برخورد می شود .گروه های
این اداره کل هر روز برای نظارت و بازرسی به بازار می روند.
«حیدر میرزایی» ادامه می دهد :شهروندان برای کیفی تر
شدن گشت های تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده هر
نوع تخلف اصناف به ویژه گرانفروشی ،درج نشدن قیمت
و یکسان نبودن قیمت کاال و خدمات گــزارش های خود
را از سامانه  135و 124اعالم تا بازرسان موارد خاص را
پیگیریکنند.

گزارش خبری
اهالی دایی آباد روی خط صفر امکانات
دایی آباد روستایی است در نزدیکی زاهدان
شهرکی
و شهرک صنعتی کامبوزیا .در مسیر راه که
ناهموار می شود خبر از رسیدن به روستا را می دهد .برای
ورود به روستا یکی از جاده های فرعی شهرک کامبوزیا را
پیش می گیریم .خانه هایی در کنار یکدیگر که اغلب با
مصالحی چون بلوک های سیمانی بنا شده است خود
نمایی می کند .در میانه کوچه های خاکی هم راه آبی
فاضالب خانگی را منتقل می کند! در این میان برخی از
ساکنان ،خارج از خانه های خود چاه های روبــازی حفر
کرده اند که فاضالب خانه شان در این چاه ها جمع آوری
می شود .بوی زباله و فاضالب در هم آمیخته است و هر چه
به حاشیه رود نزدیک تر می شویم بر شدت این بو افزوده
می شود .جایی که به گفته برخی ساکنان منطقه ،محل
عبور فاضالب زاهدان است و این روستا را به گذر فاضالب
تبدیل کرده است.

آب ،برق و زباله

«تیبا» یکی از ساکنان دایی آباد به خبرنگار ما می گوید :اگر
چه برخی از ساکنان برق دارند اما تعدادی از آن ها هنوز

بدون برق هستند .مردم برای مصارف خانگی از آب چاه
استفاده می کنند و داخل خانه های خود چاه دارند .آب
لوله کشی تا منطقه همت آباد آمده است ،اما دایی آباد هنوز
بدون آب است .به دلیل بهداشتی نبودن آب چاه مجبور
هستیم آب شرب را از تانکرداران خریداری کنیم .بارها از
دهیاری درخواست کردیم برای جمع آوری زباله اقدامی
انجام دهد اما فایده ای نداشته است .بسیاری از مردم زباله
های خود را در کوچه و خیابان رها می کنند و همین سبب
افزایش آلودگی در منطقه می شود« .رخشانی» یکی دیگر
از ساکنان دایی آباد می گوید :در رودی که از حوالی روستا
می گذرد فاضالب زاهدان جاری است.نیمی از زمین های
روستا سند ندارد و به صاحبان آن ها برق واگذار نمی شود،
به همین دلیل برخی به صورت غیر مجاز از برق استفاده
می کنند.

برای خدمات رسانی بودجه نداریم

«حمید گمشادزهی»رئیس شــورای اسالمی دایــی آبــاد به
خبرنگار ما می گوید :در هشت سال گذشته مشکالت روستا
را پیگیری کردیم اما هنوز بسیاری از مشکالت به قوت خود

باقی اســت .راه ورودی روستا از شهرک کامبوزیاست که
بسیار ناهموار است و بودجه ای برای به سازی آن نداریم .این
روستا طرح هادی دارد و از بنیاد مسکن برای اجرای طرح
درخواست کردیم که اعالم شد روستا در نوبت اجرای طرح
است و فعال بودجه ای برای این کار نیست.برای آبرسانی به
روستا به شرکت های آب و فاضالب روستایی ،استانداری و
فرمانداری زاهدان درخواست دادیم ،اما جوابی در این زمینه
دریافت نشده است.

مشاورپزشکی
ل
دکتر علی اصغر حلیمی ،متخصص اطفا 

اگزمای نوزاد
پوست بــدن دختر شش ماهه ام دچــار اگزما و
خشکی شدید است که با کرم ساختگی رفع می
شود و با قطع مصرف کرم بر می گردد .رفالکس
دارد و شیر خشک می خورد و وزن گیری خوبی
ندارد .با توجه به این که شیر ضد حساسیت می
خورد هیچ یک از عالئم برطرف نشده است.آیا
نوزادم می تواند شیر خشک معمولی مصرف کند؟
دلیل اگزمای پوستش چیست؟
کودکی که دچار اگزما و آلرژی پوست است باید از شیر
خشک ضد آلرژی استفاده کند .اگزمای پوستی معموال
تا یک سالگی ادامه دارد و بعد از آن بر طرف می شود،
بنابراین باید به طور مداوم از کرم ساختگی استفاده
کنید و آن را قطع نکنید.

شیر مورد نیاز کودک

پسر من فقط در خواب شیر خشک می خورد و
برای این که شیر بیشتری بخورد در شبانه روز
 750سی سی شیر برایش آماده می کنم .اما غذای
چندانی نمی خورد .آیا الزم است شیر را کم کنم؟
پاسخ :میزان شیر مصرفی برای کودک به هیچ وجه
نباید بیشتر از  500سی سی باشد .در ســال دوم
زندگی کودک بیشتر باید از غذا استفاده کند .برای کم
کردن شیر کودک می توانید شیر را به جای این که با
شیشه به او بدهید از لیوان استفاده کنید.

شیرینیپزی
شیرینیمثلثی
مــواد الزم :آرد  90تا 100
گرم ،کره  50گرم ،پودر قند  30گرم ،زرده تخم مرغ
یک عدد ،نمک یک پنس ،وانیل نصف قاشق مربا
خوری ،رنگ خوراکی
مواد الزم برای مغزی شیرینی :کره  50گرم ،شکالت
تخته ای قهوه ای  100گرم ،گردو  50گرم
طرز تهیه :آرد ،نمک و وانیل را با هم مخلوط کنید و
کره را که به صورت مکعب های کوچکی برش زدید
با نوک انگشت با آرد مخلوط کنید تا کامل جذب آرد
شود .زرده و پودر قند را بیفزایید .خمیر شیرینی را
مخلوط کنید ،اگر شل بود کمی آرد به آن بیفزایید
و خمیر را در یخچال استراحت دهید .این خمیر را
نباید خیلی ورز داد چون سفت می شود .سپس خمیر
شیرینی را با وردنه باز کنید و با قالب گرد به قطر حدود
پنج سانتی متر قالب بزنید .برای مغزی این شیرینی
ابتدا شکالت و کره را روی حرارت کم قرار دهید و به
آرامی هم بزنید تا شکالت و کره آب شود .بعد گردوی
خرد شده بریزید و مخلوط کنید .به انــدازه فندق از
این مواد بردارید و داخل خمیر قرار دهید .در صورتی
که مغزی به اندازه کافی سفت نیست و نمی توان آن
را گرد کرد می توانید کمی در یخچال قرار دهید تا
سفت شود .سپس شیرینی را به شکل مثلث ببندید.
مقداری از خمیر را با رنگ نارنجی ،قرمز یا رنگ مورد
نظر خود رنگ کنید و به شکل گل قالب بزنید ،آن را
روی شیرینی قرار دهید و روی آن مروارید نقره ای
خوراکی بگذارید .فر را  15دقیقه قبل تا  180درجه
سانتی گراد گرم كنيد و شیرینی را در آن قرار دهید.
هر زمان طالیی شد آماده است .این شیرینی برای
پذیرایی عید مناسب است.

