آب و هوای زاهدان
امروز

اوقات شرعی به افق زاهدان

امروز

اذان صبح4:59 :

طلوع آفتاب6:22 :

اذان ظهر11:36 :

غروب آفتاب16:50 :

اذان مغرب17:08 :

فردا

اذان صبح4:59 :

طلوع آفتاب6:21 :

اذان ظهر11:36 :

غروب آفتاب16:51 :

اذان مغرب17:09 :

فردا

21

8

24

14

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  26دی  9. 1397جمادی االول  . 1440شماره 1314

جامعه
گزارش «سیستان و بلوچستان» از محلهای قدیمی در زاهدان

زخم های کهنه محله بابائیان

ایــن جا را یکی از محله هــای قدیمی
گروه جامعه
زاهدان می دانند ،منطقه ای که بسیاری
از پدر بزرگ و مادر بزرگ هایمان در آن ساکن بودند.
محله ای که سال ها پر از مهر و صفا بود ،با بی مهری
متولیان شهری مواجه شده است ،چرا که به هر کوچه و
خیابانش که وارد می شوی ،زباله هایی را می بینی که
روی هم انباشته شده است و بوی تعفن از جوی ها هم
اجازه نمی دهد بتوانی به راحتی در این معابر تردد کنی،
آسفالت خراب ،پیاده روهای ناهموار ،جوی های پر از
زباله ،فاضالب رها شده در معابر و  ...سهم این محله از
خدمات شهری است.

نبود سطل زباله

یکی از شهروندان به خبرنگار ما می گوید :حدود  37سال
است که در محله باباییان زندگی می کنم ،برای جمع
آوری زباله و نظافت معابر همیشه مشکل داشتیم ،ماموران
شهرداری زباله های جوی ها را بعد از جمع آوری ،در کنار
آن رها می کنند« .خزایی» می افزاید :این منطقه همواره
مورد بی توجهی مسئوالن قرار دارد ،جمع نشدن به موقع
زباله ها ،نبود سطل های زباله و تمیز نشدن جوی ها از
جمله مشکالت مان در این محله قدیمی است .وی ادامه
می دهد :در این منطقه یک مغازه قدیمی وجود داشت اما
سال هاست تخریب شده است و طی این مدت به مکانی
برای انباشت زباله های مردم تبدیل شد و مشکالتی را
برای ساکنان همراه داشت ،با همکاری همسایه ها سعی
کردیم دیگر کسی در این مکان زباله نریزد که خوشبختانه
وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است .وی بیان می کند:
به دلیل نبود سطل زباله مردم به اجبار ،زباله ها را ابتدای
هر کوچه رها می کنند که بوی آن بسیار آزار دهنده است
و حشرات موذی هم دور آن جمع و سبب آزار مردم می
شود .یکی از کاسب های محله نیز می گوید :دو هفته است
که یک نیروی جدید از ماموران شهرداری به این محله
فرستادند که نسبت به افراد قبلی برای نظافت معابر بهتر
عمل می کند اما رضایت بخش نیست که برای چنین محله
بزرگی فقط یک مامور فعال باشد بلکه حداقل به حضور10
نفر نیاز است« .کریمی» می افزاید :مشکل این جا نظافت
جوی ها ،آسفالت کوچه ها و خیابان اصلی و نبود سرعت
گیر استاندارد اســت ،حــدود  15سال است که در این
محله کار می کنم ،همیشه شاهد آلودگی جوی ها بودم،

یک کاسب :جوی های آلوده فاضالب ،مشکل اصلی این محله است

ولی اقدامی که این مشکل را رفع کند از طرف مسئوالن
شهرداری انجام نشده است .وی ادامه می دهد :آسفالت
این جا خیلی قدیمی است ،هر چند سال یک بار شهرداری
اقدام به لکه گیری آسفالت می کند که کار اصولی انجام
نمی شود و بعد از مدت کوتاهی این لکه گیری ها از بین می
رود و چاله های کوچک و بزرگ معابر خودنمایی می کند.

فاضالب رها شده

یکی دیگر از اهالی می گوید :حدود  40سال است که
ساکن این محله هستم ،زباله ها به نسبت ،جمع آوری می
شود اما برای تمیز کردن جوی های آب ،اقدام نمی شود.
«کمالی» می افزاید :جمع آوری زباله ها از معابر انجام می
شود که البته برخی از کارتون خواب ها برای فروش ،این
زباله ها را جمع آوری می کنند .در مجموع از عملکرد
شهرداری رضایت ندارم .یکی دیگر از کاسب ها اظهار
می کند :حدود شش ماه است که احداث بازارچه ای در
این محله آغاز شده اما هنوز به اتمام نرسیده و مشکالتی
طی این چند ماه برای ما ایجاد کرده است« .رضا» می
افزاید :مغازه لبنیاتی دارم ،چندین بار بهداشت به دلیل
این وضعیت تذکر داده است ،کارم یکی از حساس ترین
شغل هاست و باید همیشه مغازه ام تمیز باشد اما به دلیل
خاکی بودن پیادروها هر روز مجبورم چندین بار مغازه را
تمیز کنم ،بارها از مسئوالن امر خواسته ایم برای به سازی
وضعیت پیاده روها اقدام کنند ولی هنوز کاری نکرده اند.

وی اذعان می کند :متاسفانه برای ساخت این بازارچه
جلوی پیادروها را با خاک پرکرده اند ،این کار سبب شده
است جوی فاضالب مسدود و فاضالب به خیابان سرازیر
شود که آلودگی بیشتری را به همراه دارد .از طرفی بوی
نامطبوعی از آن منتشر می شود و جمع شدن حشرات
موذی را به همراه دارد .با این وضعیت به نظر می رسد،
تابستان باید مغازه ام را تعطیل کنم .وی ادامه می دهد:
چندین بار با مسئوالن صحبت کرده ام ولی توجهی نمی
کنند ،این معضل سبب می شود وقتی خودروها تردد می
کند آب روی لباس رهگذران بپاشد.

جوی های آلوده

یکی از کاسب های خیابان ولیعصر (عج) هم می گوید:
مغازه خوار بار فروشی دارم و تره بار و میوه هم عرضه می
کنم اما زمان گرم شدن هوا ،حشرات موذی دور میوه ها
جمع می شود و وضعیت نا به سامانی ایجاد می کند.
«جان آبادی» می افزاید :شهرداری ساالنه عوارض می
گیرد ،ولی خدماتی مناسبی به شهروندان ارائــه نمی
دهد ،جوی ها هر چند وقت یک بار تمیز می شود البته
زباله های آن بعد از خارج شدن در کنار جوی می ماند
و گاهی تا یک هفته جمع نمی شود که سبب انتشار
بوی آزار دهنده ای می شــود .وی ادامــه می دهــد :به
دلیل زندگی در این منطقه ،این مغازه را اجاره کردم و
مشکالت از زمانی بیشتر شد که شهرداری ،خدمات

نجات روباه زخمی در زاهدان
یک قــاده روبــاه زخمی توسط یکی از
گروه جامعه
شهروندان زاهدانی از مرگ نجات پیدا
کرد .مدیرکل حفاظت محیط زیست به خبرنگار ما گفت:
شهروند حامی حیات وحش پس از یافتن جسم نیمه جان

روباه ،حیوان زخمی را که حال وخیمی داشت برای مداوا
به یکی از مراکز درمانی دام پزشکی انتقال داد« .وحید پور
مــردان» افــزود :متاسفانه درمان ها موثر واقع نشد و این
شهروند با دریافت مجوز از حفاظت محیط زیست و تقبل

هزینه های درمان که توسط یک فرد خیر در اختیارش قرار
گرفته بود ،روباه زخمی را برای مداوا به تهران انتقال داد.
وی ادامه داد :این حیوان که مراحل درمان را می گذارند
پس از مداوا و بهبودی ،در زیستگاه های طبیعی رها می

آشپزی
پیتزا با نان ترتیال

شهری را به بخش خصوصی واگــذار کــرد .در گذشته
خود شهرداری خدمات ارائه می کرد که رضایت بخش
بود اما از زمانی که به بخش خصوصی واگــذار شده،
مشکل مردم این منطقه بیشتر شده است .به گفته وی،
در گذشته جوی ها آب روان داشت ولی در شرایط فعلی
این جوی ها درست تمیز نمی شود .شب ها زباله ها را
در پالستیک می گذارم تا ماموران شهرداری آن را جمع
کنند ،اما صبح ها می بینم زباله ها با پالستیک پاره در
مقابل مغازه ام پخش شده است و دوباره مجبور به جارو
و نظافت می شوم .شهروند دیگری بیان می کند :جوی
های آلوده فاضالب ،مشکل اصلی این محله است ،باید
مسئوالن بــرای رفع این مشکل اقدامات جدی انجام
دهند چون به ویژه در فصول گرم ،انتشار بوی نامطبوع
و تجمع حشرات موذی بسیار آزار دهنده است« .زورقی»
اذعان می کند :مرغ فروشی های این منطقه نیز نیاز به
سامان دهی دارد ،چرا که وضعیت نابه سامانی به وجود
آمده است و حتی در مقابل داروخانه محله نیز دکه های
مرغ فروشی دیده می شود.

اهالی منتظر باشند

معاون خدمات شهری شهرداری می گوید« :بابائیان»
یکی از محله هایی است که از نظر رفت و روب و جمع
آوری زباله نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است،
ولی در برخی قسمت های منطقه ،جوی ها مشکالتی
دارد« .محمد امیر براهویی» ادامه می دهد :یکی دیگر
از مشکالت این محله ،مسیل آن بود که انباشته از زباله
می شد اما برای نظافت آن یک کارگر مشغول به کار
شده است ،روزانه آن را نظافت می کند و هر روز به طور
کامل پاک سازی می شود .به گفته وی ،در قالب ستاد
بازآفرینی شهری بازارچه ای در این محله راه اندازی می
شود ،مرغ فروش ها نیز در این بازاچه سامان دهی می
شوند .وی با اشاره به آسفالت معابر این محله می گوید:
تا زمانی که گاز به محله بابائیان نیاید ،امکان آسفالت
و روکش آسفالت وجود ندارد ،باید شرکت گاز تاییدیه
بدهد که در این محله کاری ندارد تا برای روکش آسفالت
اقدام شود ،برای خیلی از معابر آمادگی روکش آسفالت
داریم اما قیر به اندازه کافی وجود ندارد ،از طرفی چون
هنوز شرکت گاز اقدامات الزم را انجام نداده است باید
منتظر باشیم.

شود .به گفته وی ،محل زندگی روباه ها در حاشیه روستاها
و شهرهاست ،با توجه به ایــن که ایــن حیوان بیشتر از
حیوانات خانگی مانند مرغ و خروس تغذیه می کند ،این
امر سبب شده است ،محل زندگی روباه ها در مجاورت
انسان ها باشد ،به همین دلیل بیشتر در معرض خطرها و
حوادث قرار می گیرد.

معاون شهردار:
تا زمانی که
گاز به منطقه
بابائیان نیاید،
امکان آسفالت و
روکش آسفالت
وجود ندارد،
باید شرکت گاز
تاییدیه بدهد
که در این محله
کاری ندارد تا
برای روکش
آسفالت اقدام
شود ،برای
خیلی از معابر،
آمادگی روکش
آسفالت داریم
و قیر به اندازه
کافی وجود
ندارد اما چون
هنوز شرکت گاز
اقدامات الزم
را انجام نداده
است باید منتظر
باشیم

پیتزا با نان ترتیال یک غذای بسیار سبک است که
هر کسی می تواند به راحتی در خانه درست کند.
با نان ترتیال غذاهای خوشمزه و ساده ای می توان
تهیه کرد.
مــواد الزم :نان ترتیال  6عــدد ،فلفل دلمه ای قرمز
 ۵۰۰گــرم ،پنیر فتا  ۳۰۰گــرم ،خامه ۲۵۰میلی
لیتر ،زیــتــون ۱۰۰گــرم ،پــوره گوجه یا رب گوجه
فرنگی ۵۰گرم ،فلفل سبز ۵۰گرم ،نمک یک قاشق
چای خوری و پودر فلفل یک قاشق چای خوری
طرز تهیه:
مرحله اول :مواد داخل پیتزا
مقدار کمی روغن داخل تابه بریزید و فلفل دلمه ای
ها را کمی تفت دهید سپس پوره یا رب گوجه فرنگی
را اضافه کنید و هم بزنید .زیتون ها و فلفل سبزها را
خرد کنید و داخل تابه بریزید .نمک ،فلفل و خامه را
اضافه کنید و دوباره هم بزنید سپس اجازه دهید به
مدت  ۵دقیقه مواد روی گاز تفت داده شود.
مرحله دوم :آماده کردن پیتزا
یک عدد نان ترتیال را کف قالب قرار دهید سپس
چند قاشق از مواد را روی آن بریزید .کمی از پنیر فتا
را روی مواد پیتزا خرد کنید و چند الیه دیگر هم به
همین ترتیب درست کنید.
مرحله سوم :پخت پیتزا
قالب را داخل فر قرار دهید و فر را روی دمای ۱۵۰
درجه سانتی گراد همراه با گردش هوا روشن کنید.
به مدت  ۲۰تا  ۳۰دقیقه اجازه دهید ،پیتزا داخل
فر بماند سپس از داخل فر خارج کنید با چاقو برش
های مثلثی بزنید مقداری پونه کوهی یا آویشن روی
آن بریزید و تا زمانی که سرد نشده است ،سرو کنید.

گیاهان دارویی
باریجه؛ ضد آسم
گیاه بوته ای «باریجه» از خانواده چتریان دارای
صمغ خارج شده از ریشه و ساقه است .این گیاه آنتی
اسپاسم ،ضد سرماخوردگی ،ضد عقب ماندگی و
محرک است ،این دارو در درمان برونشیت مزمن،
آسم و دیگر شکایت های قفسه سینه استفاده می
شود .باریجه محرک گوارشی و ضد اسپاسم ،کاهش
نفخ ،گرفتگی درد و کولیک است .در خارج از کشور
به عنوان گچ بــرای تــورم التهابی ،زخــم ،جوش،
مشکالت پوستی استفاده می شود .باریجه افزون بر
این که برای درمان عفونت های ریه و آسم استفاده
می شود ،برای معالجه بیماری های عصبی ،ضعف
معده و کبد و طحال نیز سودمند است.

