آب و هوای زاهدان
امروز

اوقات شرعی به افق زاهدان

امروز

اذان صبح05:00 :

طلوع آفتاب6:22 :

اذان ظهر11:35 :

غروب آفتاب16:48 :

اذان مغرب17:06 :

فردا

اذان صبح05:00 :

طلوع آفتاب6:22 :

اذان ظهر11:35 :

غروب آفتاب16:49 :

اذان مغرب17:07 :

فردا

18

-1

19

صفر

روزنامه سیستان و بلوچستان:رتبه هشتم نشریات استانی
خیابان مولوی-نبش مولوی21
سرپرستی زاهدان:
054 33217866
تلفن آگهیواشتراک:
054 33217869
تلفن مسئول تحریریه:
054 33217864
نمابر تحریریه:
054 33217862 -3
تلفنهای تحریریه:
تلفن ونمابرسرپرست دفتر054 33217865 :

صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوق پستی:
چاپخانه:

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمد سعید احدیان
علی ولی زاده
مشهد ،بلوارسازمان آب
511-91735
شهرچاپخراسان

051 - 37634000
تلفن:
نمابرشهرستانها051 37674334 :
2000999
پیامك:

شنبه  23دی  25. 1396ربیع الثانی  . 143۹شماره 1031

جامعه
گزارش «سیستان و بلوچستان» از پساب زاهدان

پسابی که هدر می رود ،فضای سبز تشنه!
تابلـو شـهرک صنعتـی کامبوزیـا را نشـان می
شهرکی
دهـد .جایـی در حاشـیه زاهـدان کـه بیشـتر
فعالیـت آن صنعتـی اسـت .کارگاه هـای بلـوک زنـی ،شـن،
ماسـه ،آجر و  ...در گوشـه و کنار دیده می شـود .در جاده ای
کـه مـا را به روسـتای چاه رحمان می رسـاند پیـش می رویم.
بـه جایی می رسـیم که مملو از نی اسـت و شـاید بتـوان آن را
نیـزاری دانسـت .بـه جایـی می رسـیم کـه فاضلاب زاهدان
همچون رودی جاری اسـت و در طول مسـیر
بـا عبـور از شـن هـا و ماسـه هـا ،سـنگ هـا و
گیاهانـی کـه روییـده شـده اسـت زالل مـی سرپرست فرمانداری زاهدان :مرحله تصفیه پساب
شـود .اگـر چه آلودگـی را بـه همـراه دارد ،اما زاهدان تکمیل نشده است ،شهرداری می تواند با
چهـره آن آب زاللـی را نشـان مـی دهـد که به تصفیه پساب فضای سبز شهری را آبیاری کند .پساب
مقصـدش مـی رود .در جـاده حرکـت مـی کل زاهدان برای آبیاری فضای سبز کافی است اما
کنیـم و بـه جایـی می رسـیم کـه گله ای شـتر شهرداری پساب را استفاده نمی کند
در حـال خـوردن بـرگ درختـان گـز و تـاغ
هسـتند ،چوپانـی گلـه بـز و گوسـفندش را
حرکـت مـی دهـد و خانـواده هایـی در دور
پساب تصفیه و استفاده شود
دسـت دیده می شـوند .در نزدیکی آن تپه های شـن و ماسـه
«نورمحمد .ش» از شهروندان که در همان نزدیکی
وجـود دارد و یکـی دو کامیـون در حـال اسـتخراج دیـده مـی
زندگی می کند می گوید :فاضالب زاهدان در این نقطه
شـود .ایـن جـا انتهـای راه اسـت ،جایـی کـه بـه یـک دریاچـه
جمع می شود و سال هاست که در همین منطقه روان
بـزرگ تبدیـل شـده اسـت البته از پسـابی کـه در گذر از شـن
است .گاهی مسئوالنی به این منطقه می آیند و بازدیدی
هـا و ماسـه هـا ،سـنگ هـا و گیاهـان زالل شـده اسـت .هـوا
انجام می دهند ،اما در این مدت اقــدام خاصی انجام
خنـک تر از دیگر قسـمت های شـهر اسـت و تعـدادی خودرو
نشده است و همیشه فاضالب در این جا جمع می شود.
هم در حاشـیه این دریاچه(!) توقف کرده اسـت تا رانندگان
باید برای تصفیه این فاضالب اقدامی انجام داد تا کسانی
و سرنشـینان از زیبایـی آن بهـره ببرنـد .سـاربانی در همـان
که در این منطقه کار و زندگی می کنند دچار مشکل و
نزدیکی گله شـترش را هدایت می کند و شـترها در حاشـیه
بیماری نشوند .به گفته وی ،برخی از شهروندان هم در
درپاچـه حرکـت مـی کننـد .ایـن آب اگـر چـه پسـاب زاهدان
این مکان به دامپروری و شترداری مشغول هستند ،به
اسـت ،اما توانسـته اسـت سـبب رویـش نیـزار و درخـت های
همین دلیل باید آب تصفیه شود تا برای دام ها مشکل
بیابانـی در این منطقه شـود .پسـابی که کیلومترهـا دورتر از
آفرین نشود«.عدنان .ر» از دیگر شهروندانی که به همراه
مبدا خود در این نقطه جمع می شـود .سـوال اینجاسـت که
دوستانش برای تفریح در حاشیه دریاچه آمده است می
آیا نمی توان با گندزدایی و میکروب کشـی این پسـاب از آن
گوید :چند وقتی است که به همراه دوستانم این دریاچه
بـه عنـوان منبعـی بـرای آبیـاری فضـای سـبز زاهـدان تشـنه
را یافته ایم ،اگر چه فاضالب در آن روان است اما سبب
اسـتفاده کـرد تـا دیگـر بـی آبـی ،بهانـه ای بـرای نداشـتن
سرسبزی و زیبایی در منطقه شده است .من و دوستانم
فضـای سـبز مناسـب در زاهـدان نباشـد؟ آیـا نمـی تـوان از
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نمی توانم کاری را به پایان برسانم

دریاچه ای که در انتهای شـهرک کامبوزیا ایجاد شـده اسـت
اسـتفاده و ایـن نقطـه را بـه عنـوان نقطـه گردشـگری سـامان
دهی کرد؟ زاهدان تشـنه اسـت و پسـاب شهری در نقطه ای
دوردسـت هـدر مـی رود ،در حالـی کـه مـی تـوان از آن بـرای
آبیـاری فضـای سـبز شـهری اسـتفاده کـرد و پـارک هـا،
بولوارها و خیابان های سـر سـبز با درختانی شاداب داشت،
اما افسوس که این آب سال هاست هدر می رود!

دو سال است که ازدواج کرده ام ،اما از زندگی ام راضی نیستم چون هر کاری
را شروع می کنم نمی توانم آن را به پایان برسانم و نا امید و شکست خورده آن
را رها می کنم .برای خروج از این احساس چه کاری باید انجام دهم؟
معمو ًال کارکرد ازدواج افزایش احساس مسئولیت و پایداری در مشکالت به همراه اقدام
سنجیده در انتخاب شغل است .اما با باال رفتن سن و کسب تجربه بیشتر ،نوع خواسته ها
و آرزوها تغییر می کند و متناسب با آن سطح توقعات و انتظارها نیز متفاوت با گذشته می
شود به گونه ای که با مرور خواسته های گذشته به راحتی این تغییرات احساس می شود.
اما ویژگی بارز خواسته های دوره کودکی و نوجوانی سادگی ،محدود و سهل الوصول
بودن آن هاست در حالی که ویژگی بیشتر خواسته های دوره سنی شما نیازمند هدف
گذاری و برنامه ریزی زمان بندی شده با تعیین مراحل اقدام برای شروع فعالیت هاست.
برای پیشگیری از سستی اراده و برگشت از نیمه راه باید سعی کنید فعالیت هایی به
صورت گروهی و با سپردن تعهد اخالقی و مالی برای پایداری و تداوم انجام دهید.

پساب شهری در نقطه ای دور دست هدر می رود

چند دفعه ای برای گــذران اوقــات فراغت به این مکان
آمده و ساعتی در این منطقه استراحت کرده ایم .وی می
افزاید :می توان حاشیه این دریاچه را سر و سامان داد و
آن را به مکانی گردشگری زیبا تبدیل کرد تا شهروندان با
این منطقه آشنا شوند و برای گذران اوقات فراغت به این
جا بیایند.

شهرداری پساب را استفاده نمی کند

سرپرست فرمانداری زاهــدان در این باره به خبرنگار
ما می گوید :فاضالبی که در انتهای شهرک صنعتی
کامبوزیا روان است از قسمت های مختلف شهری وارد
می شود و در طول مسیر ،قسمتی از آلودگی های آن
گرفته و زالل می شود و در انتها دریاچه بزرگی تشکیل
می دهد«.عبدالرحمن شهنوازی» می افزاید :مرحله
تصفیه پساب زاهدان تکمیل نشده است ،شهرداری می
تواند با تصفیه پساب ،فضای سبز شهری را آبیاری کند

که پساب کل زاهدان برای آبیاری فضای سبز کافی است
اما شهرداری پساب را استفاده نمی کند .وی می افزاید:
پساب در گره جام جم به میزان  50لیتر در ثانیه تحویل
شهرداری شده است تا شهرداری از آن برای آبیاری
فضای سبز شهری استفاده کند .پساب به گره جام جم
انتقال داده شده است و باید شهرداری آن را استفاده
کند که متاسفانه از این فرصت استفاده نمی کند .اقدام
های قانونی را انجام داده ایم و  12میلیارد تومان برای
این موضوع در نظر گرفته شده است ،لوله های مورد نیاز
هم تامین ،پمپ ها و کنتر حجمی فعال است تا سازمان
آب منطقه ای کنترل کند .وی خاطرنشان می کند :در
آن محل اعتبار دولتی تامین شده است و شهرداری باید
استفاده کند ،حتی فرمانداری به شهرداری پیشنهاد
داده است که اگر از پساب استفاده نمی کند فرودگاه از
آن استفاده کند .به گفته وی ،اگر پساب روان است به
دلیل آن است که استفاده نمی شود.

ی
طب سنت 
اکالیپتوس
اکالیپتوس برای انواع بخورهای سرد استفاده می شود و مصارف دیگری هم دارد،
از برگ های اکالیپتوس برای درمان جراحت و پایین آوردن تب استفاده می شود.
برگ های اکالیپتوس و روغنی که آن ها تولید می کنند سبب کشتن باکتری ها و رفع
ناراحتی های تنفسی افراد مبتال به خناق ،آسم و برونشیت می شود .اگر سابقه مصرف
ویکس دارید ،آن گاه احتما ًال خنکی و احساس سوزش ناشی از مرهم روی پوست و
پاک شدن سینوس ها در اثر رایحه نعناعی و معطر را تجربه کرده اید .در واقع این اثرات
روغن اصیل اکالیپتوس است .اکالیپتوس به انواع عطر ،صابون و برخی از مواد غذایی و
نوشیدنی ها اضافه می شود .از این گیاه برای دفع حشرات نیز استفاده و به روغن شمع و
افشانه ها اضافه می شود .اگر به حشرات و گرد و غبار آلرژی دارید ،می توانید چند قطره
روغن اصلی اکالیپتوس را به مایع شستشوی لباس های تان اضافه کنید .بر اساس
تحقیقات این گیاه دارویی تعداد حشرات گرد و خاک را تا حد زیادی کاهش می دهد و
راه تنفس شما را بازتر می کند.اگر در خانه خود سوسک مشاهده کرده اید ،اضافه کردن
چند قطره روغن اصیل اکالیپتوس بر لباس های مندرس و گذاشتن آن در کمد لباس ها
را امتحان کنید .دقت کنید لباس های مزبور را از مواد غذایی یا ظروف دور نگهدارید .به
خاطر داشته باشید که روغن اکالیپتوس فوق العاده برای انسان سمی است و در مصرف
آن باید دقت کنید.

ی
مشاورپزشک 
ل
دکتر نگار سجادیان ،متخصص اطفا 

از پوشک گرفتن کودک

آشپزی

کدبانو
خرد کردن مرغ
اگر مرغ کاملی خریداری کردید ،نگران خرد کردن آن نباشید و مراحل
زیر را برای خرد کردن آن در منزل دنبال کنید.قبل از شروع به خرد
کردن مرغ ،داخل و خارج آن را با آب سرد بشویید .مرغ را روی تخته برش
قرار دهید ،طوری که پشت مرغ روی تخته قرار گیرد و سینه آن به سمت
باال باشد .گردن مرغ را جدا و داخل مرغ را تخلیه کنید .این قطعه ها را
برای موارد استفاده دیگر مانند سوپ و  ...نگه دارید .تکه بزرگ چربی که
اصطالحا دم مرغ است را جدا کنید .محل اتصال ران مرغ را با چاقو برش
بزنید .بدن مرغ را در یک دست خود نگه دارید و با دست دیگر ران مرغ
را به سمت باال و پایین پیچ و تاب دهید تا ران از محل خود جابه جا شود
سپس با چاقو ران مرغ را جدا کنید .ران مرغ را در یک دست بگیرید ،پا
را نیز در دست دیگر و دو طرف را به سمت پایین حرکت دهید تا از وسط

دلمه به
بشکند .با چاقو ران و پای مرغ را از محل شکستگی برش دهید .همین
عمل را برای ران دیگر تکرار کنید .بدن مرغ را بر عکس کنید تا پشت آن
به سمت رو قرار گیرد .محل اتصال بال مرغ را از سینه پیدا کنید و برش
دهید .بال دیگر را نیز جدا کنید .چاقو را داخل شکم مرغ قرار دهید .از
پایین به سمت گردن مرغ شروع به بریدن کنید .از قسمت نازک به سمت
مفصل شانه مرغ به طرف خارج برش بزنید .به موازات ستون فقرات،
استخوان های قفسه سینه را برش دهید .طرف دیگر مرغ را نیز به همین
روش با چاقو برش بزنید .حال که دو طرف مرغ جدا شده است ،پشت مرغ
را به سمت باال خم و جدا کنید .به این ترتیب پشت مرغ از سینه جدا می
شود .سینه مرغ را از درازا از وسط جناغ سینه به دو نیم کنید .تکه های
مرغ برای دستور غذایی شما آماده و مرغ به  9تکه قسمت شده است.

مواد الزم :به چهار عدد ،لپ ه یک چهارم پیمانه ،گوشت چرخ کرده  ۱۰۰گرم ،روغن
سه قاشق سوپ خوری ،شکر سه قاشق سوپ خوری ،سرکه یک قاشق سوپ خوری،
نمک و فلفل
طرز تهیه :به را با پوست بشویید و از قسمت ساقه داخل آن را خالی کنید.
لپه را با آب بپزید ،گوشت را با پیاز داغ ،نمک و ادویه تفت دهید .سپس لپه پخته را به آن
اضافه کنید و پس از کمی تفت دادن ،با نصف لیوان آب بپزید .وقتی آب گوشت کشیده
شد وسط به را با یک قاشق از مواد لپه پر کنید.
دلمه ها را در یک ردیف کنار هم بچینید و به ظرف آب اضافه کنید ،تا حدی که روی آن
را بگیرد ،سپس روی حرارت مالیم به مدت نیم ساعت قرار دهید.
سرکه و شکر را در آب مخلوط کنید ،وقتی که دلمه ها کمی پخت ،روی دلمه ها بریزید
و فرصت دهید دلمه جوش بخورد و جا بیفتد.

پسری  21ماهه دارم قصد دارم رفتن به دستشویی را به او آموزش دهم .آیا
در این سن آموزش دستشویی رفتن به کودک درست است و می توان او را از
پوشک گرفت؟
سن از پوشک گرفتن بچه ها از دو تا  2.5سالگی است .اول باید فقط طی روز پوشک
بچه را باز کنید و شب باید بچه تا مدتی پوشک شود تا بر ادرارش تسلط پیدا کند و بتواند
خودش را نگه دارد .پسرها معموال دیرتر از دخترها می توانند روی ادرارشان مسلط
شوند و در دخترها این اتفاق زودتر می افتد .توصیه می کنم اصال به کودک فشار
نیاورید .فرایند از پوشک گرفتن کودک باید با بازی و تشویق همراه باشد .سعی کنید
لگنی را که استفاده می کنید در دسترس قرار دهید و جای مشخصی برای آن در نظر
بگیرید که خود بچه بتواند روی آن بنشیند .وقتی مادر حس می کند که بچه دفع دارد
باید او را روی لگن بگذارد و برایش قصه تعریف کند ،یعنی به نحوی مشغولش کند تا این
پروسه راه بیفتد .به هر حال فرایند از پوشک گرفتن کودک دو تا سه ماه طول خواهد
کشید .اگر هم احساس می کنید بچه نمی تواند و هنوز آمادگی ندارد می توانید دوباره
او را مدتی پوشک کنید .این موضوع هیچ اشکالی ندارد و الزم نیست که مادرها خیلی
درباره این موضوع نگران شوند ،چون بچه ها با یکدیگر متفاوت هستند و در سن خاصی
روی ادرارشان کنترل پیدا می کنند .پس از یک تا دو ماه اگر احساس کردید کودکتان
آماده است ،دوباره به او آموزش دهید .اگر بچه در یک بازه زمانی کنترل ادرار خود را پیدا
کرد و دوباره از دست داد ،نگران نشوید .این موضوع می تواند ناشی از استرس محیطی
یا براثر ترس از تنبیه یا حتی عفونت ادراری باشد.

