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جامعه

شبکه آب زاهدان امروز وارد مدار می شود
وقوع گرد باد شنبه شب گذشته در سه
گروه جامعه
راهــی دشتک ،سبب سقوط تعدادی از
تیرهای انتقال برق و قطع جریان انتقال آب چاه نیمه به
زاهدان شد .به دلیل این اتفاق مردم زاهدان برای مصارف
ضروری هم دچار مشکل شدند و برخی که در جریان قطع
شدن آب بودند برای رفع مشکل در ساعات اولیه ،آب مورد
نیازشان را تامین کردند امــا خیلی ها از ایــن موضوع
اطالعی نداشتند و مشکل آن ها جدی تر بود تا جایی که
حتی بــرای شــرب و شستن ظــروف ،آبــی بــرای استفاده
نداشتند .البته در برخی مناطق تا حدودی مشکل مردم از
طریق آبرسانی با تانکر رفع شد ولی در بسیاری از خیابان
ها آبی توزیع نشد .از طرفی اعــام شد که آبرسانی به
نانوایی در اولویت باشد تا مردم در تامین نان دچار مشکل
نشوند اما صاحبان بسیاری از نانوایی ها از روند توزیع آب
گالیه داشتند .البته طبق گزارش میدانی خبرنگار ما این
قطعی آب برای برخی از کاسبان فوایدی داشت به طوری
که حتی بسیاری از آن هایی که شغلشان پالستیک فروشی
نبود اقدام به فروش گالن با قیمت های سلیقه ای کردند.

قطعی آب از  7صبح

یکی از ساکنان خیابان بدر گفت :از ساعت هفت صبح
روز گذشته آب این منطقه قطع شد و از آن جایی که از
قبل موضوع قطعی آب اطالع رسانی نشده بود ،موفق به
ذخیره آب نشدیم ،به همین دلیل ظروفمان کثیف است
و با مشکل جدی مواجه شده ایم«.میثم.خ» ادامــه داد:
مسئوالن استان اعالم کردند در مناطقی که با مشکل
قطعی آب مواجه شدند با تانکر آب توزیع می شود در
حالی که در این منطقه که در طول روز آب قطع بود هیچ
آبی توزیع نشد و برای مصارف ضروری مجبور به تهیه آن
از ایستگاه های تصفیه آب شدیم .یکی از اهالی خیابان
نصر هم اظهار کرد :روز گذشته از طریق فضای مجازی
در جریان قطع شدن آب مناطق مختلف زاهــدان قرار
گرفتیم و از آن جایی که هنوز آب این منطقه قطع نشده
بود توانستیم مقداری آب ذخیره کنیم .تا این که قبل از
ظهر روز گذشته آب قطع شد«.رشید.ذ» افزود :با وجود
این که آب این خیابان چند ساعت قطع بود اما هیچ خبری
از آبرسانی با تانکر به مردم منطقه نبود ،به همین دلیل
بسیاری از ساکنان از طریق ایستگاه های تصفیه آب مورد
نیازشان را تامین کردند که البته آب برخی از ایستگاه ها
هم به دلیل متقاضیان زیاد تمام شد.

ایجاد خلل در کار نانوایی ها

یکی از نانوایان زاهــدان گفت :به دلیل قطع شدن آب
طی روز گذشته در زاهــدان ،متحمل ضرر زیــادی شدم
زیرا نانوایی ها نیاز به آب زیادی دارند و تامین نشدن آن
سبب تعطیلی کار و مشکالت دیگری می شود ،با وجود
این که مسئوالن اعالم کردند برای تامین آب ،نانوایی ها
و بیمارستان ها در اولویت است اما چنین اقدامی برای
برخی نانوایی ها انجام نشد«.اسماعیلی» افــزود :وعده

در مناطقی از زاهدان که آب قطع بود توزیع آب با تانکر انجام شد

های مسئوالن آب و فاضالب شهری زاهدان و فرمانداری
فقط یک اقدام برای پوشش دادن ضعف های مدیریتی
بود ،زیرا از  65تانکری که اعالم شد برای آبرسانی به
مناطق مختلف در نظر گرفتند حتی یک تانکر به  9نانوایی
که بر آن مدیریت می کنم آبرسانی نکرد .وی ادامه داد:
عــاوه بر ایــن بسیاری از مــردم روز گذشته با در دست
داشتن گالن به ایستگاه های تصفیه آب مراجعه می کردند
و سختی زیادی برای حمل آن تا منزلشان متحمل شدند.

سامانه  122پاسخگو نبود

یکی از ساکنان خیابان شهید مزاری هم گفت :از اوایل
صبح یکشنبه آب شرب این منطقه قطع شد و با وجود
اعالم مسئوالن برای تامین آب شرب مردم مناطق بحران
زده ،تانکرهای آبرسانی در این منطقه برای تامین آب
مورد نیاز مردم حضور نیافت«.اسدی» افزود :آبفا اعالم
کرد شهروندانی که دچار تنش آبی هستند ،در صورت
نیاز با سامانه  ۱۲۲برای دریافت آب ،تماس بگیرند ،اما با
وجود این که روز گذشته بارها با این سامانه تماس گرفتم
پاسخی از هیچ کدام از اپراتورها دریافت نکردم .برای
تامین آب به ایستگاه های آب شیرین کن نیز مراجعه کردم
اما به دلیل تمام شدن آب این ایستگاه ها تعطیل بود.

رضایت نسبی از مدیریت بحران آب

یکی از رانندگان تانکرها که در منطقه زیباشهر مشغول
آبرسانی بود گفت :پس از بحرانی شدن شرایط رانندگان
همه تانکر های آبرسان دولتی و خصوصی فراخوانده شدند
تا آب رسانی به مــردم انجام شد و توانستیم تا حد قابل
توجهی نیاز مردم را برطرف کنیم«.ریگی» افزود :فقط برای
منطقه زیبا شهر شش تانکر در نظر گرفته شد که بسیاری از
تانکرها در خیابان البرز مستقر شد تا در مسیر تردد مردم
باشد و هر کدام که تخلیه می شد بالفاصله به محل در نظر
گرفته شده مراجعه می کرد و پس از آبگیری به مکان قبلی
خود یا مکانی جدید باز می گشت.یکی از ساکنان خیابان

البرز که مشغول تهیه آب بود گفت :با توجه به اتفاق رخ داده
می توان گفت که مدیریت بحران به خوبی انجام شد و مردم
زاهدان با کمترین مشکل رو به رو شدند اما با افزایش تعداد
تانکرهای آب رسان و فعال کردن ایستگاه های فروش آب
مشکالت کمتر می شد«.شهرکی» افزود :از ابتدای صبح
تانکر های آبرسان به طور مداوم در زیباشهر حضور داشت
و این کار بسیار قابل تحسین است اما در برخی مناطق
شنیده می شد که تعداد تانکر ها کمتر از نیاز مردم بود.

مهرشهر فقط یک تانکر

در منطقه مهرشهر نیز آب رسانی با یک تانکر بزرگ در حال
انجام بود اما این موضوع نتوانست رضایت مهرشهر نشینان
را به همراه داشته باشد .یکی از ساکنان این منطقه گفت :از
اوایل صبح تا پیش از ظهر تانکری برای آبرسانی به ساکنان
مهرشهر وجود نداشت اما نزدیک به ظهر تانکری بزرگ
مستقر شد و با توجه به تعداد زیاد متقاضیان پس از یک تا
دو ساعت و تخلیه آن ،برای آبگیری دوباره منطقه را ترک
کرد«.براهویی» اذعان کرد :برای مهرشهر فقط یک تانکر در
نظر گرفته شد در حالی که اگر به تعداد مجتمع های موجود
و واحد های آن توجه می شد به راحتی متوجه میشدند نیاز
مهرشهر بیش از یک تانکر است.به گفته وی ،وجود همین
یک تانکر از نبودن هیچ تانکر آبرسانی بهتر بود اما امیدواریم
این بحران به زودی رفع شود چرا که با توجه به گرمای هوا
به ویژه در ساعات ظهر آب شرب از مهمترین نیاز های مردم
است.یکی از شهروندان ساکن خیابان جام جم هم گفت:
متاسفانه هیچ تانکر آبرسانی در این منطقه مستقر نشد،
فقط گاهی تانکری عبور می کرد ولی استقرار نداشت ،گویا
در برنامه ستاد مدیریت بحران منطقه جام جم لحاظ نشده
است.به گفته «میرشکار» ،شرایط بحرانی رخ داده نشان
داد می توان اتفاق ها را مدیریت کرد اما این مدیریت فقط
رضایت نسبی به همراه دارد ،زیرا از اوایل صبح در برخی
از مناطق تانکرها به صورت مداوم مستقر بود یا گشت زنی
داشت اما در برخی مناطق تانکری عبور نکرد.

آشپزی
سقوط  30تیر برق و اعزام  120نیرو برای رفع مشکل

سرپرست فرمانداری زاهدان در این باره به خبرنگار ما
گفت :پس از سقوط بیش از  30تیر برق ،جریان انتقال
آب از چاه نیمه به زاهــدان در ایستگاه پمپاژ شماره دو،
درنقاطی از زاهــدان قطع شد که به سرعت شش گروه
و  120نفر از بهترین متخصصان فنی این حوزه اعم از
نیروهای متخصص اداره برق و آب بــرای رفع مشکل و
جریان دوباره انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان به محل
اعزام شدند.
«عبدالرحمن شهنوازی» افزود :با توجه به این موضوع که
مردم بسیاری از نقاط زاهدان در تماس یا مراجعه به امور
مشترکین آب از وضعیت موجود گالیه داشتند و خواستار
تامین آب تا زمان وصل شدن شبکه آبرسانی این شهر
شدند ،از سوی مسئوالن اداره آب و فاضالب زاهدان 65
تانکر آبرسانی تهیه شد و در مناطقی از زاهــدان که آب
قطع بود توزیع آب با تانکر انجام شد.وی اضافه کرد :البته
در زمان قطع آب ،دستور داده شد تا آب مورد نیاز برخی
مجموعه ها مانند نانوایی ها و بیمارستان ها تامین شود تا
مردم با مشکل روبه رو نشوند.وی ادامه داد :مشکل قطعی
آب زاهدان با راه اندازی ایستگاه پمپاژه شماره دو و رها
سازی آب و هوا گیری به سرعت برطرف می شود.

تعطیلی مدارس ابتدایی

وی خاطر نشان کرد :روز گذشته مدارس ابتدایی که در
مناطق بحرانی وجود داشت برای حفظ سالمتی دانش
آمــوزان به صالح دید مسئوالن آمــوزش و پــرورش در دو
نوبت صبح و عصر تعطیل شد .وی اظهار کرد :خیابان
های پرستار ،فرهنگ ،معلم ،جمهوری اسالمی ،دانش،
دانشجو ،بزرگمهر ،دانشگاه ،قلنبر ،جانبازان ،ثــارا،...
انــقــاب ،زیباشهر ،مهرشهر ،فاضلی ،کــوثــر ،شهرک
کارگاهی ،شهید مــزاری ،امیرکبیر ،دستغیب ،پاستور،
پــوریــا ،شهید مطهری ،فلسطین ،امــام خمینی(ره)،
کریمپور ،جام جم ،رسالت ،شهید طباطبايی ،سيستان و
شهید رجايی از مناطق بحرانی و در مسیر شبکه انتقال آب
زابل است که روز گذشته با قطعی آب مواجه شد.

بر قراری آب در شبکه تا امروز صبح

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هم گفت :پس از وقوع
مشکل ،نیروهای فنی این شرکت به محل اعزام شدند و
کار باز سازی و تعمیرات برای رفع مشکل ایجاد شده را
آغاز کردند که تا عصر روز گذشته هر  30تیر برق علم
شد«.میرادی» افــزود :پس از به پایان رسیدن تعمیرها
با پمپاژ آب از ایستگاه شماره دو زابل به سمت زاهدان
و آبگیری و هواگیری مخزنCدر کمترین زمــان ممکن
شبکه را پایدار کردیم ،اما برقراری آب در شبکه به سبب
رفع برخی مشکالت و تصفیه آب ورودی تا امــروز صبح
زمان می برد.وی ادامه داد :بر اساس برنامه ریزی انجام
شده خط دوم انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان در دست
اجراست که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

خیابان های
پرستار،
فرهنگ ،معلم،
جمهوری اسالمی،
دانش ،دانشجو،
بزرگمهر،
دانشگاه ،قلنبر،
جانبازان ،ثارا،...
انقالب ،زیباشهر،
مهرشهر،
فاضلی ،کوثر،
شهرک کارگاهی،
شهید مزاری،
امیرکبیر،
دستغیب،
پاستور ،پوریا،
شهید مطهری،
فلسطین ،امام
خمینی(ره)،
کریمپور ،جام
جم ،رسالت،
شهید طباطبايی،
سيستان و
شهید رجايي از
مناطق بحرانی و
در مسیر شبکه
انتقال آب زابل
است که روز
گذشته با قطعی
آب مواجه شد

مرغ بریان درفر
مــواد الزم :مــرغ متوسط یک عــدد ،نمک و کره،
زعــفــران دم کـــرده ،آبلیمو چــهــار تــا پنج قاشق
غذاخوری ،پیاز یک عدد ،فلفل دلمه ای یک عدد،
پودر سیر دو قاشق مرباخوری ،سیب زمینی ،پوره
گوجه فرنگی نصف لیوان
طرز تهیه :در ابتدا مرغ را بشویید اما پوست آن را
جدا نکنید .همه سطح مرغ ،حتی قسمت های داخل
را کامل کره بزنید .زعفران دم کرده ،آبلیمو ،نمک،
فلفل و دیگر ادویه های دلخواه را با هم مخلوط کنید
و با قلم مو به همه قسمت های مرغ بزنید تا مزه دار
شود .پیاز و فلفل دلمه ای را خرد کنید و داخل شکم
مرغ قرار دهید و آن را داخل ظرف در بسته به مدت
هشت تا 10ساعت داخل یخچال بگذارید .قابلمه
ای را در نظر بگیرید و کف آن را با فویل بپوشانید.
روی فویل مقدار زیادی نمک بریزید و روی نمک را
صاف کنید .مرغ را از یخچال خارج و مواد داخل
شکم را خارج کنید .پاهای مرغ را با نخ به هم ببندید
و بعد داخل فویل بپیچید .چند عدد سیب زمینی را
هم خوب بشویید و با پوست داخل فویل بپیچید و
بعد آن را روی نمک قرار دهید و باز هم مقدار زیادی
نمک روی آن بریزید .روی ظرف دم کنی قرار دهید
و  15دقیقه با حرارت باال و بعد به مدت یک و نیم تا
دو ساعت با حرارت متوسط بپزید .بعد از پخت ،فویل
را بردارید و مقداری کره آب شده ،زعفران دم کرده و
آب لیموی مخلوط شده روی مرغ بمالید و بعد از یک
ربع تا  ۲۰دقیقه از روی حرارت بردارید .مواد داخل
شکم مرغ را که از قبل خارج کردید سرخ و با مقداری
زعفران ،آب لیمو ،کره و پوره گوجه فرنگی مخلوط
کنید و به عنوان سس روی مرغ بریزید.

مشاورپزشکی
آزمایشکم خونی درنوزادان
بـــرای تــزریــق واکــســن  6ماهگی فــرزنــدم به
بهداشت مراجعه کردم که اعالم کردند همه
ن ــوزادان باید سه تا شش ماهگی آزمایش کم
خونی دهند .با این که دخترم مشکلی ندارد آیا
این آزمایش الزم است؟ از دو ماهگی قطره ویتان
دریافت می کند و شیر مادر می خورد.
ذخیره آهن بدن همه بچه ها در شش ماهگی کم می شود
و الزم است قطره آهن داده شود .اگر پزشک مشکوک
شود بچه کم خونی دارد بهتر است آزمایش دهید.

سرفه نوزاد

پسر هشت ماهه ام حدود دو ماه است که دایم
سرفه می کند و سینه اش خس خس دارد.
پزشک فقط شربت خشک کننده داده است.
 6شیشه شربت مصرف کرده است ،اما هنوز
حالش خــوب نیست .شربت سیتریزین هم
میخورد .دلیل این سرفه های مکرر چیست؟
دلیل سرفه ممکن اســت آل ــرژی و حساسیت به
پروتئین شیرگاو ،ریفالکس یا گاهی عفونت باشد .با
توجه به این که پزشک به او آنتی بیوتیک داده است
احتمال آلــرژی بیشتر اســت .شیرخشک آپتامیل
پپتی بدهید .از نظر ریفالکس هم باید درمان زیر نظر
پزشک انجام شود.

