آب و هوای زاهدان
امروز

اوقات شرعی به افق زاهدان

امروز

اذان صبح04:48 :

طلوع آفتاب06:11 :

اذان ظهر11:20 :

غروب آفتاب16:28 :

اذان مغرب16:47 :

فردا

اذان صبح04:49 :

طلوع آفتاب06:12 :

اذان ظهر11:20 :

غروب آفتاب16:28 :

اذان مغرب16:47 :

فردا

18

-1

20

0

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:

چهارشنبه  21آذر  4. 1397ربیع الثانی  . 1440شماره 1284

جامعه

میرجاوه؛ دروازه جنوب شرق
سیستان و بلوچستان پهناورترین
'گروه جامعه
اســتــان کشور شناخته مــی شــود و به
دلیل وسعت زیاد روستاهای فراوانی دارد و سبب شده
است گاه به عنوان روستا استان هم شناخته شود اما
مدتی است که تعداد شهرستان های استان افزایش پیدا
کرده و برخی از بخشداری ها به فرمانداری تبدیل شده
است و گاه شهرستان هایی ایجاد شد که امکانات آن در
حد روستا هم نیست .میرجاوه از شهرستان هایی است که
به توجه به قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی و همسایگی با
پاکستان یکی از مبادی ورود جهانگردان به کشور است و
کاالهای ترانزیتی هم از طریق خط ریلی میرجاوه به ایران
وارد می شود اما با وجود قرار گرفتن در چنین موقعیت
استراتژیکی ،امکانات این منطقه پیشرفت نکرده و با
وجــود این که به شهرستان تبدیل شده است همچنان
امکاناتی در حد یک روستا و کمتر از آن دارد.

فقط تغییر تابلو به فرمانداری

یکی از اعضای شورای شهر استان که روز گذشته مهمان
تحریریه زاهدان بود با گالیه از نابه سامانی های میرجاوه
گفت :برخی از بخش های استان یک باره تغییر کرد و به
شهرستان تبدیل شد ،در این میان تنها تغییر ایجاد شده
در سر در بخشداری ها بود که تابلوی آن به فرمانداری
تغییر کرد و شرایط شهرستان و روستاهای اطراف همان
گونه که در گذشته بود پا برجا ماند ،در حالی که برای
ایجاد یک شهرستان باید زیرساخت های آن در ابتدا
ایجاد شود« .فرشید ریگی فرد» می افزاید :میرجاوه هم
یکی از بخش هایی بود که یک باره تابلوی بخشداری
آن به فرمانداری تغییر کرد و شهرستان نام گرفت اما با
وجود این هنوز در ساختار روستایی این شهر تغییری
ایجاد نشده و همان بافت قدیمی پا برجاست و کمبود
های گذشته همچنان دیده می شود .از سوی دیگر حتی
نیازهای اولیه آن تامین نشد در حالی که این منطقه
دروازه ورودی ایران از سمت جنوب شرق است .وی بیان
می کند :میرجاوه ،یکی از مسیرهای ورودی جهانگردان
به ایران از جنوب شرق است ،به همین دلیل در کشور
نقش ملی دارد و باید بــرای چنین منطقه ای بهترین
امکانات رفاهی و گردشگر پذیر فراهم شود اما چنین
نشده است و حتی در این شهرستان مــرزی ،افــرادی
مسلط به زبان انگلیسی کمتر یافت می شود و ساکنان
آن از وجود آموزشگاه زبان انگلیسی بی بهره مانده اند و

باید برای فراگیری آن به زاهدان سفر کنند.

کتلت مرغ

وی می افزاید :برای تبدیل شدن روستا به شهر و شهرستان
باید زیرساخت های الزم ایجاد شود سپس آن را انجام
داد اما در میرجاوه این گونه نشد و ساکنان منطقه حتی
در تامین حداقل های خود ناتوان مانده اند که موضوع
های درمانی و بهداشتی را می توان مهم ترین آن دانست،
زیرا در این شهرستان حتی یک داروخانه شبانه روزی یا
یک درمانگاه شبانه روزی وجود ندارد و اگر بیماری پس
از ساعت اداری یا در نیمه های شب دچــار عارضه شود
اطرافیانش باید او را به زاهدان منتقل کنند .به گفته ریگی
فرد ،این در حالی است که میرجاوه فقط یک بیمارستان
دارد ولی آن هم شبانه روزی نیست و در نوبت صبح فعالیت
دارد و اگر بیمار یا جهانگردی به خدمات درمانی نیاز پیدا
کند ،در این شهرستان کاری از پیش نمی برد حتی اگر
فردی به دارو نیاز داشته باشد نیز با همین مشکالت رو به
روست .این شهر یک درمانگاه شبانه روزی هم ندارد و در
صورت بسته بودن بیمارستان یا داروخانه میرجاوه ،بیماران
باید به بیمارستان خاتم االنبیا(ص) زاهدان مراجعه کنند
زیرا نزدیک ترین مرکز درمانی به میرجاوه است .وی می
افزاید :بیمارستان میرجاوه حدود سه سال قبل به بهره
بــرداری رسید اما هنوز به انــدازه کافی متخصص نــدارد و
اندک متخصصان آن فقط در نوبت صبح حضور دارنــد و
عصر و شب فقط پزشک های عمومی فعالیت می کنند.
وی می گوید :در حوزه این شهرستان ،میرجاوه با پنج هزار
نفر ،کمترین جمعیت را نسبت به روستاهای اطراف دارد و
منطقه گردشگری الدیز با  25هزار نفر بیشترین جمعیت را
دارد ،با وجود این تنها مرکز درمانی شهرستان در هفته فقط
دو بار متخصص سونوگرافی و رادیولوژی دارد و این موضوع
سبب شده است بیماران به بیمارستان های زاهدان مراجعه
کنند که با توجه به بعد مسافت  75کیلومتری تا زاهدان این
بیماران باید  15کیلومتر راه را طی کنند که این موضوع
حوادث جاده ای را هم افزایش می دهد.

مواد الزم :مرغ  2عدد ،پیاز متوسط یک عدد ،تخم مرغ یک عدد ،نمک و فلفل سیاه
به مقدار الزم ،زعفران آب کرده به مقدار الزم ،آرد سوخاری به مقدار الزم
طرز تهیه :ابتدا مرغ ها را از استخوان جدا و چرخ کنید اگر سینه مرغ بود می
توانید مقداری چربی گوسفند هم با مرغ ها چرخ کنید (به دلیل این که خشک
می شود) یک عدد پیاز را هم چرخ کنید ،بهتر است به صورت مخلوط یعنی دو
تکه مرغ و یک تکه چربی و یک چهارم پیاز داخل چرخ گوشت بریزید تا تمام شود
سپس مواد را با هم خوب مخلوط و مقداری نمک ،فلفل  ،زعفران و یک عدد تخم
مرغ را اضافه کنید ،خوب ورز بدهید .اگر مواد شل بود کمی آرد سوخاری بریزید
وگرنه لزومی ندارد ،وقتی ورز دادید داخل ماهی تابه مقداری روغن بریزید اجازه
دهید داغ شود .اندازه گردو از مواد بردارید و به هر شکلی دوست داشتید (گرد،
بیضی ،شبیه دونات و )...آن را در بیاورید و داخل روغن سرخ کنید .این غذا را با
گوجه فرنگی و خیار شور و لیمو ترش میل کنید .بسته به سلیقه خود می توانید
گوجه فرنگی ها را در آخر به صورت حلقه ای سرخ کنید .می توانید با برنج هم
نوش جان کنید.

نبود امکانات پزشکی

کسب رتبه های زیر  10هزار طی  3سال

این عضو شورای اسالمی استان ،بیان می کند :در حوزه
آموزش و پرورش ،جوانان میرجاوه خود را افرادی مستعد و
توانا نشان داده اند و آمار جمع بندی شده نشان می دهد
طی سه سال اخیر رتبه های کسب شده کنکور زیر 10

رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

 160دانش آموز زاهدانی مسافر مناطق عملیاتی جنوب
160دانــــش آمــوز زاهــدانــی در قالب
'گروه جامعه
اردوی راهیان نور عازم مناطق عملیاتی
جنوب شدند .رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش

آشپزی

و پرورش به ایرنا گفت :آخرین کاروان دختران استان از
آموزش و پرورش ناحیه یک و دو زاهدان از ششم آذر با چهار
دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی بازمانده از هشت سال

ریگی فرد :نسبت معلم به دانش آموزش یک معلم برای  12دانش آموز تعریف شده است اما در میرجاوه هر کالس درس با حضور  45نفر برگزار می شود

هزار بوده است ،با وجود این شهرستان حداقل  60درصد
کمبود فضای آموزشی دارد از طرفی در میانگین کشوری
نسبت معلم به دانــش آمــوزش یک معلم بــرای  12دانش
آموز تعریف شده است اما در میرجاوه هر کالس درس با
حضور  45نفر برگزار می شود .وی می افزاید :این مشکل
فقط مختص میرجاوه نیست و حتی مرکز استان هم با آن
دست و پنجه نرم می کند ولی باید برای اصالح آن اقدامی
مناسب انجام شود اما در برخی مناطق شهرستان با گذشت
سه ماه از سال تحصیلی ،هنوز معلم ندارد و در برخی مناطق
دبیر ورزش ناچار است به دلیل کمبود نیروی انسانی در دو
مقطع ابتدایی و راهنمایی در کالس به تدریس دروس دیگر
بپردازد و این موضوع بار علمی دانش آموازن را کاهش می
دهد .وی می گوید :نزدیک بودن میرجاوه به مرکز استان
هم به نوعی به یکی از مشکالت شهرستان تبدیل شده
است ،زیرا برخی از کارمندان یا معلمان برای نزدیک شدن
به زاهدان از شهرستان های دورتر برای میرجاوه انتقالی
می گیرند و پس از آن سعی می کنند از میرجاوه به زاهدان
انتقالی بگیرند ،این موضوع سبب کاهش نیروی انسانی در
حوزه آموزش و پرورش شهرستان شده است.

عضو شورای اسالمی استان :نبود آب شرب
بزرگ ترین مشکلی است که در منطقه وجود
دارد ،این موضوع سبب شده است بسیاری
ترک روستا کنند و حتی در مناطق حاشیه ای
شهرهای بزرگ سکونت یابند ،این خود دلیل
اصلی افزایش حاشیه نشینی در زاهدان است

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

وی بیان می کند :منطقه مــرزی میرجاوه که به عنوان
دروازه ورود جهانگردان به ایــران هم شناخته می شود
در حوزه زیرساخت های جاده ای با مشکالت فراوانی رو
به روست ،این شهرستان آزاد راه ندارد و در مسیرهای
روستایی وضعیت بدتری دارد که نارضایتی ساکنان را
به همراه داشته است ،به همین دلیل مکاتبات متعددی
با دستگاه های مرتبط انجام شد ولی نتیجه ای در بر
نداشت و همچنان پیگیری ها برای رفع این مشکالت

ادامه دارد .وی می گوید :بارها مسئوالن کالن کشوری
اعالم کرده اند که برای تکمیل پروژه ها با کمبود اعتبار
رو به رو نیستند اما در پیگیری های انجام شده برای
رفع مشکالت استان ،مسئوالن استانی از نبود و کمبود
اعتبار گالیه می کنند و این سبب شده است طرح های
زیرساختی به نتیجه مطلوبی نرسد و گاهی هم طرح هایی
مانند طرح هــادی مطرح می شــود ،اما نبود هماهنگی
میان دستگاه های مرتبط مانع از اجــرای موفق آن می
شود و در این میان شهرندان متضرر می شوند .ریگی
فــرد ،می افــزایــد :در کنار همه ایــن مشکالت نبود آب
شرب ،بزرگ ترین مشکلی است که در منطقه وجود دارد،
این موضوع سبب شده است بسیاری از روستاییان ترک
روستا کنند و حتی در مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ
مانند زاهدان سکونت پیدا کنند ،این خود دلیل اصلی
افزایش حاشیه نشینی در زاهدان است و اگر این مشکل
رفع نشود ،حل مشکالت دیگر سودی نخواهد داشت چرا
که آب اصلی ترین موضوعی است که باید مورد بررسی
قرار گیرد تا اقدام انجام شده برای رفع آن از سوی مردم
ملموس نباشد شهروندان هیچ حرفی را نمی پذیرند.

دفاع مقدس اعزام شدند« .محمد رضا طاهری نسب» اظهار
کــرد :از ابتدای امسال  900دانــش آمــوز دختر و راوی،
سرپرست و مربی از سیستان ،ایرانشهر ،بزمان ،بمپور و
زاهدان در قالب  20کاروان عازم سرزمین نور شدند .به
گفته وی ،اول بهمن اعزام پسران به مناطق عملیاتی جنوب
استان آغاز می شود ،برنامه ریزی بر این است که امسال
چهار هزار و  500دانش آموز مقطع دهم و داوزدهم استان

از مناطق بازمانده از هشت سال دفاع مقدس بازدید کنند.
به گفته وی ،آشنایی نسل جوان با ارزش های دفاع مقدس
و فضای حماسی و روحانی جبهه ها ،ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت ،تجدید میثاق با شهدا و ایثارگران ،مقابله با جنگ
نرم ،زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران
جنگ تحمیلی از اهداف اعزام دانش آموزان به این اردو
است.

نبود اعتبار برای بهبود زیرساخت های جاده ای

 5مصدوم در برخورد اتوبوس با پراید

برخورد یک دستگاه اتوبوس با پراید سبب مصدوم شدن پنج نفر شد.
'ریگی
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل به
خبرنگار ما گفت :در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با سواری پراید در محور زابل
 نهبندان ،کیلومتر  ۴۵زابل پنج نفرمصدوم شدند .دکتر «غالمعلی رفعت» افزود:با گزارش موضوع به مرکز پیام فوریت های پزشکی اورژانس زابل ،دو تیم امدادی از
پایگاه های اورژانس جاده ای میل نادر و ادیمی به محل حادثه اعزام و اقدام های
درمانی اولیه به وسیله تکنسین های اورژانس زابل انجام شد .وی ادامه داد :در این
حادثه پنج سرنشین پراید مجروح شدند که سه نفر از آن ها پس از دریافت کمک
های پزشکی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) زابل منتقل و
دو نفر دیگر به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.

اردوی جهادی در  2روستای نیمروز برگزار شد
جهادگران دانشگاه زابل ،در اردویی یک روزه برای کمک به مردم
'گروه جامعه
دو روستای نیمروز شرکت کردند .سرپرست فرمانداری نیمروز به
خبرنگار ما گفت :گروهی از جهادگران عضو انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
دانشگاه زابل در قالب تیمهای دامپزشکی و فرهنگی ،اردوی جهادی یک روزه ای
را در دو روستای لورگ باغ و گلخانی این شهرستان برگزار کردند« .حسین حاج
حسینی» افــزود :این اردو در دو حوزه دامپزشکی و فرهنگی برگزار شد که در
قسمت دام  300راس دام بزرگ و کوچک مورد معالجه و درمان قرار گرفت و با
حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه ،و بخشدار نیمروز به دانش آمــوزان این دو
روستا بسته فرهنگی شامل انواع لوازم التحریر اهدا شد .وی ادامه داد :این گروه
جهادی بهمن و اسفند ماه هم اردوی  10روزه ای را در حوزه های عمرانی ،پزشکی،
فرهنگی و دامپزشکی در منطقه سیستان برگزار می کنند.

