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جامعه
در کارگروه سالمت و امنیت غذایی مطرح شد:

بحران آب ،زنگ خطر سالمت

مـــردم بـــرای بــرطــرف کـــردن نــیــازهــای
گروه جامعه
بهداشتی خود آب کافی در اختیار ندارند
و شاید مجبور به اعالم وضعیت بحرانی در استان باشیم .به
گزارش «سیستان و بلوچستان» ،سرپرست معاونت سیاسی
و اجتماعی استاندار روز گذشته در کارگروه سالمت و
امنیت غذایی استان در سالن جلسات استانداری گفت:
خطر شیوع تب دانگ از طریق پشه ناقل آئدس در چابهار
وجــود دارد ،به دلیل ایــن که دو ســوم جمعیت ایــن شهر
حاشیه نشین هستند و این پشه بیشتر در الستیک های
فرسوده النه می کند« .محمد هادی مرعشی» افزود :اگر
چابهار به این بیماری آلوده شود برخورد با آن بسیار مشکل
است ،باید برنامه ای برای پیشگیری داشته باشیم که به
همین منظور جلسه ای در چابهار به میزبانی دانشکده علوم
پزشکی ایرانشهر برگزار می شود .وی با اشاره به ایمنی
مدارس اظهار کرد :درباره ایمنی مدارس که اهمیت زیادی
هم دارد باید دستور عملی را تدوین کنیم و در این کار گروه
به ادارات کل آموزش و پرورش و نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس برای اجرا ابالغ شود ،باید به این موضوع اهمیت
زیادی داد چراکه بسیاری از مدارس غیر استاندارد است و
باید دست کم استانداردها در این مدارس رعایت شود .وی
با اشاره به آفت کش ها نیز بیان کرد :این موضوع هم بسیار
مهم است و می طلبد جلسه ای با سازمان جهاد کشاوزی
برگزار شود تا در این باره به یک جمع بندی برسیم و اگر
موضوع ویژه است به آن رسیدگی شود .به گفته وی ،باید
برای آگاه سازی مروجان کشاورزی و مدیران از خطرهای
استفاده از آفت کش ها اقدام شود تا در نشست با مسئوالن
جهاد کــشــاورزی به یک جمع بندی برسیم ،چــون این
موضوع می تواند یکی از دالیل افزایش سرطان باشد .وی
بیان کرد :احداث بخش عفونی در بیمارستان چابهار خیلی
ضرورت دارد ،این موضوع در جلسه شورای معاونان مطرح
شد و با معاون اول رئیس جمهور و وزارت بهداشت مکاتبه و
در سفر آن ها به استان دنبال شد ،یکی از بندها و موضوع
هایی که در این نامه ها ذکر شد ،راه اندازی بخش عفونی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر :از مجموع  800تخت در جنوب استان حتی یک تخت برای بیماری های عفونی وجود ندارد

بیمارستان چابهار بود زیرا اهمیت زیادی دارد و پیگیر این
موضوع هستیم .وی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
خواست راهکارهای مناسبی را در این باره ارائه دهند تا از
مراجع اثرگذار ،پیگیر موضوع باشیم و به نتیجه برسیم.

لزوم ارجاع موضوع بحران آب

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری ،درباره
موضوع آب و آلودگی های آن نیز اظهار کرد :با کاهش
سطح آب چاه نیمه ها در شمال و کاهش بارندگی در
جنوب استان مشکالت جدی در زمینه تامین آب سالم و
بهداشتی در این استان به وجود آمده است ،به طور قطع
اگر رونــد بارندگی به همین شکل باشد در سال آینده
وضعیت مناسبی نخواهیم داشت .به گفته وی ،وارد نشدن
آب به چاه نیمه ها و کاهش سطح این سدها شرایط را برای
رشد نوعی جلبک فراهم کرده که سبب تغییر بو و طعم آب
آشامیدنی مردم در سیستان شده است و در جنوب استان
نیز در بیش از هزار روستا به صورت سقایی آبرسانی می
شود .وی تصریح کرد :مردم برای برطرف کردن نیازهای
بهداشتی خود آب کافی در اختیار ندارند و شاید مجبور

به اعالم وضعیت بحرانی در استان باشد ،این موضوع باید
از طریق یک کارگروه به حوزه معاونت عمرانی استانداری
ارجاع شود که در کمیته ویژه ایمنی آب و کمیته مدیریت
بحران استان در دستور کار دارنــد .وی بیان کــرد :این
موضوع خیلی می تواند موثر باشد و باید به شورای عالی
سالمت کشور هم ارجاع شود و یکی از دستور کارهای این
شورا ،موضوع آب در سیستان و بلوچستان باشد تا با حضور
استاندار و جمعی از مسئوالن کشوری و استانی در این باره
نتیجه گیری شود .مرعشی گفت :درست است که پروژه
آب رسانی از دریای عمان قرار است در دهه فجر کلنگ
زنی شود ولی این طرح بلند مدت است و حداقل پنج سال
و حداکثر ده سال زمان می برد بنابراین در شرایط فعلی
مشکل را رفع نمی کند.

مشکل مالی برای ایجاد بخش عفونی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز گفت :در جلسه
قبل ،موضوع کنترل با بیماری تب دانگ که از طریق پشه
ناقل آئــدس منتقل می شــود ،مطرح و قــرار شد با حضور
جمعی از مسئوالن کشوری ،کارگروهی در چابهار برگزار

گیاهان دارویی
جینسینگ؛ ضد استرس

شود و در این برنامه قرار بود راه اندازی بخش عفونی و اتاق
ایزوله در شهرستان های جنوب استان بررسی شود که این
برنامه به تاخیر افتاد .دکتر سید «محمد هاشمی شهری»
افزود :ساخت انسکتاریوم به عنوان بزرگ ترین انسکتاریوم
در جنوب شرق کشور در زاهدان در دست اجرا و در سراوان
در دستورکار است .وی ادامــه داد :باید بررسی شود که
سازمان برنامه و بودجه برای ساخت بخش عفونی با اتاق
های ایزوله استاندارد چه کمکی می تواند انجام دهد چراکه
ساخت بخش ایزوله با دیگر بخش ها متفاوت است و هزینه
های زیــادی دارد .اگر مشکل مالی رفع شود ساخت این
بخش شروع می شود که نیاز همه شهرهای استان است.

نبود تخت برای بیماری های عفونی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر هم گفت :پیگیر
ساخت دو انسکتاریوم در ایرانشهر و چابهار هستیم که با
کمکمعاونتسیاسیاجتماعیاستانداریوسازمانبرنامه
و بودجه استان پیگیری ها برای راه اندازی آن انجام شده
است .دکتر «محمد مهران امینی فرد» افزود :موضوع توسعه
چابهار در استان بسیار جدی است که امنیت بهداشتی و
سالمت عمومی نیز اهمیت زیادی دارد ،در این شهرستان
فضای درمانی مناسبی نداریم و از مجموع  800تخت در
جنوب استان حتی یک تخت بــرای بیماری های عفونی
وجود ندارد .به گفته وی ،بیماری تب دانگ به دلیل شرایط
آب و هوایی چابهار برای رشد و تکثیر پشه ناقل آئدس در این
شهر بسیار جدی است ،باید به این موضوع پرداخت ،حاشیه
نشینی در این شهر خود می تواند سبب تشدید این بیماری
شود .وجود الستیک ها در این محیط و روش نگهداری آب
در چابهار که عمده آن به صورت آب انبارهای رو باز است
نیز مشکل ساز شده است .وی خاطرنشان کرد :این موضوع
بسیار جدی است و باید کارگروهی با حضور مدیران کل
دستگاه های اجرایی در چابهار تشکیل شود زیرا رفع آن به
تنهایی در توان دانشگاه علوم پزشکی نیست و کمک همه
مسئوالن استان را الزم دارد.

آشپزی
خورش لوبیا ارومیه
مواد الزم:

لوبیـا چیتـی  170گـرم ،روغـن مایـع بـه میـزان الزم،
گوشـت مغـز ران یـا ماهیچـه  400گرم ،پیاز داغ 2قاشـق
سـوپ خـوری ،نمک و فلفـل به میـزان الزم ،زردچوبه یک
قاشـق چـای خـوری ،رب گوجـه فرنگی یک قاشـق سـوپ

خـوری ،آب جـوش  4پیمانـه ،بادمجـان سـرخ شـده 4
عـدد ،گوجـه فرنگی حلقـه ای  2عدد ،غـوره 40گرم ،آب
غـوره  50میلـی لیتر(حدود یـک چهارم پیمانـه) ،زعفران
حـل شـده  2قاشـق سـوپ خـوری و سـیب زمینـی خاللی
 2عـدد متوسـط

طرز تهیه:

ابتدا لوبیا را بخیسانید ،کمی روغن ،در قابلمه بریزید
و روی گاز قرار دهید .آن گاه گوشت و پیاز داغ را اضافه
کنید و تفت دهید .فلفل ،زردچوبه و رب گوجه فرنگی را
بیفزایید و دو دقیقه دیگر تفت دهید .سپس لوبیا و آب

جوش را هم درون خورش بریزید و روی حــرارت مالیم
بپزید .بادمجان ،گوجه فرنگی ،غــوره ،آب غــوره ،نمک
و زعفران را بیفزایید و بگذارید خورش جا بیفتد .در این
میان سیب زمینی ها را ســرخ کنید و موقع ســرو روی
خورش بریزید و نوش جان کنید.

معاون استاندار:
با کاهش سطح
آب چاه نیمه
ها در شمال و
کاهش بارندگی
در جنوب استان
مشکالت جدی
در زمینه تامین
آب سالم و
بهداشتی در این
استان به وجود
آمده است ،به
طور قطع اگر
روند بارندگی
به همین شکل
باشد در سال
آینده وضعیت
مناسبی
نخواهیم داشت

جینسینگ انواع مختلفی
دارد که شامل جینسینگ
هــنــدی ،کــره ای ،سیری
و آمریکایی اســت هر نوع
آن ب ــرای سالمت انسان
مفید اســـت .جینسینگ
از گیاهان دارویی محبوب در آسیا و آمریکای شمالی
محسوب می شود .ریشه ها ،برگ ها و میوه جینسینگ
بــرای اهــداف دارویــی استفاده می شــود .سرشار از
ویژگی هــای تقویت کنندگی سیستم ایمنی ،ضد
التهابی ،ضد استرس ،خواب آور و ضد باکتریایی است.
جینسینگ می تواند سطوح انرژی را افزایش دهد،
سوخت و ساز را تسریع کند ،به سوزاندن کالری کمک
کند ،سردرد را درمان کند ،گوارش را بهبود بخشد،
سالمت روانی را تقویت کند ،استرس را کاهش دهد،
عملکرد ریه را ارتقا دهد ،سطوح قند خون را کاهش
دهد ،سیستم ایمنی را تقویت کند و التهاب را کاهش
دهد .جینسینگ به عنوان یک درمان طبیعی برای
ناباروری استفاده شود.
تذکر :مصرف جینسینگ برای بانوان باردار (برای
سه ماه نخست) توصیه نمی شود.

رها سازی قرقی در زیستگاه
طبیعینیکشهر
یک بهله پرنده حمایت شده قرقی
گروه جامعه
آسیب دیده بعد از  10روز نگهداری
و تیمار ،پس از بهبودی کامل در طبیعت نیکشهر رها
شد  .مدیر کل حفاظت محیط زیست به خبرنگار ما
گفت :این قرقی مصدوم ،فاقد توانایی پرواز بود که
موضوع توسط یکی از روستاییان به اداره حفاظت
محیط زیست نیکشهر اطــاع رسانی شد و محیط
بانان اداره با مراجعه به محل ،اقدام به زنده گیری
قرقی مصدوم کردند و بعد از چندین روز تیمار و
نگهداری و اطمینان از بهبودی کامل این پرنده
توسط اداره حفاظت محیط زیست در طبیعت اطراف
نیکشهر به دامــن طبیعت بازگردانده شد« .وحید
پورمردان» افزود :قرقی پرنده ای از تیره عقابیان و از
گونه های تحت حمایت و شکار ممنوع اســت ،در
فهرست پرندگان حمایت شده ایــران قــرار دارد و
دارای ارزش حفاظتی است .به گفته وی ،در سال
های اخیر جمعیت آن کاهش زیادی پیدا کرده است.
پرنده نر 28 ،سانتی متر و پرنده ماده 38 ،سانتی متر
طول دارد.

