
افزایش 38/9 درصدی 
پرداخت تسهیالت 

بانکی در استان 

غیبت 3۱ درصدی 
داوطلبان کنکور دکترا 

در دانشگاه فردوسی

3۰ هزار واحد طرح 
اقدام ملی مسکن 

تامین زمین شده است 

حضور ۷۰ درصد 
بیماران کرونایی استان 

در مشهد 

اعالم ویژه برنامه های 
 صداوسیمای استان 

در دهه امامت و والیت 

افزایش ساعت کاری 
قطارشهری و اتوبوسرانی 

مشهد از امروز 

 دبیر شورای هماهنگی
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نماینده تام االختیار سازمان 
سنجش خبر داد:

مدیر کل راه و شهرسازی استان:

 محمدرضا کالیی در قرنطینه خانگی از طریق
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گاهی اوقات واقعا کم می آورم، درســت 
جایی کــه فکر می کنــم دیگــر همه چیز 
مرتب است، جایی که مطمئنم همه کارها 
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افزایش ساعت کاری 
قطارشهری و اتوبوسرانی 

مشهد از امروز

مدیر عامــل شــرکت بهره بــرداری قطار شــهری 
مشهد از تغییر ســاعت کاری متروی مشهد از ۱۱ 
مرداد خبر داد. به گزارش ایسنا، وحید مبین مقدم 
اظهار کرد: بــا توجه به بخشــنامه اســتانداری در 
خصوص تغییر ساعات کار ادارات و بانک ها از روز 
شنبه ۱۱ مرداد تا پایان مرداد، به منظور رفاه حال 
همشهریان عزیز و در راســتای مدیریت بار شبکه 
برق و بهینه ســازی مصرف انــرژی در فصل گرما، 
خدمات دهی خطوط یک و 2 قطار شهری مشهد 
از شنبه، ۱۱ مرداد  تا پایان مرداد از ساعت 5:۳۰ 
صبح آغــاز می شــود، بدین ترتیــب خدمات دهی 
خطوط یک و 2 در روزهای شــنبه تاپنج شــنبه  از 
5:۳۰ صبح تا 22 و در روزهای تعطیل از ساعت ۷ 
تا 22 صورت می پذیرد. شایان ذکر است ساعت 
کاری اتوبوســرانی مشــهد نیز از امروز از ســاعت 

5:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

 تاکید بر همکاری مشترک 
خانه مطبوعات و شورای 

هماهنگی روابط عمومی های 
استان

مدیرکل روابط عمومی اســتانداری و مدیر خانه 
مطبوعــات و رســانه هــای خراســان رضــوی، بر 
همــکاری مشــترک تاکیــد کردنــد. بــه گزارش 
روابــط عمومــی خانــه مطبوعــات و رســانه های 
استان، حســن گوهرپور مدیرکل روابط عمومی 
اســتانداری در ششــمین نشســت هیئت رئیسه 
شــورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه 
هــای اجرایی اســتان گفت: شــورای هماهنگی 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان 
و خانه مطبوعات و رســانه های خراســان رضوی 
در کنار هم می توانند بســیار موثر باشــند و منشأ 
تصمیم گیری های خوبی واقع شوند. همچنین 
مجتبی محمودی مدیر خانه مطبوعات و رســانه 
های خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره 
به در پیش بودن روز  خبرنگار، بر حفظ کرامت و 
شــان خبرنگاران به ویژه در برنامه های تقدیری 
که به این مناسبت از سوی دستگاه های اجرایی 

برگزار می شود، تاکید کرد.

شهردار منطقه ۳ مشهد مطرح کرد:

 بام فروشی و مهاجرت پذیری
  2 عامل افزایش 

ساخت و سازهای غیر مجاز

شــهردار منطقــه ۳ مشــهد گفــت: بام فروشــی، 
شــیوع کرونا و مهاجر پذیر بودن منطقه ۳، باعث 
افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه 
شــده اســت لذا یکی از پرتکرارتریــن موضوعات 
مورد درخواست شــهروندان در تماس با ۱۳۷، 
تقاضای برخورد با ســاخت و ســازهای غیر مجاز 

در منطقه بود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
حجــت فرقانــی افــزود: در ایــن منطقه مــا نیز با 
امکاناتی که داریم، با این ســاخت و سازهای غیر 

مجاز برخورد می کنیم.

 نماینده تام االختیار سازمان سنجش 
خبر داد:

 غیبت 3۱ درصدی 
 داوطلبان کنکور دکترا 

در دانشگاه فردوسی

نماینــده تام االختیار ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور گفت: کنکور دکترا در دانشگاه فردوسی 
با حضور ۳۴۸2 شرکت کننده از مجموع 5۰۸۶ 
داوطلب و ثبت بیــش از ۳۱ درصد غیبت در ۱۱ 
دانشــکده  با رعایــت فاصله ۱.۶ متــری میان هر 

صندلی برگزار شد. 
دکتر جواد ساده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در کل مشــکلی از نظــر اجرایی نداشــتیم. فقط 
افرادی که فرم خوداظهاری وزارت بهداشــت را 

تکمیل نکرده بودند، کمی مشکل ایجاد کردند.

مدیرکل بنیاد شهید استان:

یاد شهدای منا هرگز فراموش 
نمی شود

مدیــر کل بنیــاد شــهید و امورایثارگران اســتان 
گفت: یاد شــهدای منــا هرگــز از یاد ملــت ایران 

نخواهد رفت. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم حسین معصومی 
افزود: تعداد شهدای استان در واقعه منا، 99 نفر 

است و بر اساس آمارها خراسان رضوی بیشترین 
شــهید کشــور را در این واقعه داشــته است. وی 
تصریح کرد: نیشــابور ۴۷ شــهید، مشــهد 2۶، 
سبزوار ۸، فیروزه ۶، تایباد ۴، خواف 2، داورزن 
2، باخرز، قوچان، خوشاب و جغتای نیز هر کدام 

یک شهید در فاجعه منا داشتند.

برگزاری نشست مجمع 
نمایندگان استان با محور 

بررسی مشکالت کشاورزان
نخســتین جلســه مجمع نماینــدگان اســتان با 
محور کشاورزی و بررسی مشــکالت کشاورزان 

برگزار شد.
 به گزارش ایرنا، احســان ارکانــی رئیس مجمع 
نمایندگان استان دراین زمینه گفت: حمایت از 
کشت گلخانه ای، مسائل مربوط به دامداری های 
خرد و ســنتی و تامیــن آب کشــاورزی و اعتراض 
کشــاورزان به موضوع چاه های عمیــق از جمله 
مسائلی بود که در این جلسه با حضور نمایندگان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تقدیر جمعی از نمایندگان 
سهامداران مردمی شرکت 

پدیده از استاندار
جمعــی از نماینــدگان ســهامداران مردمــی 
شــرکت پدیده با حضــور در اســتانداری، ضمن 
دیدار بــا اســتاندار، از وی به دلیل ســامان دهی 

مشــکالت این شــرکت تقدیر کردند. به گزارش 
روابط عمومی استانداری، علیرضا رزم حسینی 
استاندار در این دیدار اظهار کرد: شرکت پدیده 
شرایط ســختی را پشت ســر گذاشــت که باید از 
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضا، 
وزیر کشــور، وزیر امور اقتصــادی و دارایی و همه 
مدیرانی که در ســامان دهی این شــرکت تالش 
کردند، تشکر کنیم. وی ضمن تشــکر از علیرضا 
رشــیدیان استاندار سابق اســتان در خصوص به 
ســامان رســیدن مســائل شــرکت پدیده، گفت: 
خوشبختانه این شرکت وارد بورس شده است و 

روند خود را ادامه می دهد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان:

3۰ هزار واحد طرح اقدام ملی 
مسکن تامین زمین شده است

شجاعی مهر/ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی گفــت:در طــرح اقدام  ملی مســکن برای 
ما در اســتان ۴۷ هزار واحد تکلیف شــده بود که 
تا کنون برای ۳۰هــزار واحد تامین زمین شــده 

است.
قدرت ا... ابک در حاشیه بازدید از پروژه های راه 
و شهرسازی در نیشابور با اشــاره به وجود ۱2۰ 
هزار واحد مســکن مهر در اســتان اظهار کرد: از 
این تعداد پنج هزار واحد باقی مانده که در قالب 

اقدام  ملی در حال تکمیل است. 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همچنیــن از 
پروژه های راه وشهرســازی شهرســتان ســبزوار 
بازدید و مشکالت پروژه های راه و شهرسازی این 

شهرستان را بررسی کرد.

اخبار شهرستان ها

شجاعی مهر/ سرپرســت پایگاه انتقال 
خون نیشــابور گفت: با توجه بــه عمر 2۰ 
ساله و فرسوده شدن دستگاه سانتریفیوژ 
ایــن مجموعــه، در تولیــد کمــی و کیفی 
پالکت خون در نیشــابور با مشکل مواجه 
شــده ایم و پیش بینی می کنیم تــا دو ماه 
آینده به ســطح بحرانی این فراورده مهم 

خونی برسیم .
پوریوسف/ مدیر شبکه بهداشت و درمان 
از کمــک ۶۰۰ میلیــون ریالــی خانواده 
مرحوم شیردل به تکمیل پروژه مرکز جامع 

سالمت فیض آباد خبر داد.
کالته/ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
سبزوار گفت: تعداد جان باختگان بیماری 
کرونا در شهرستان های تابعه این دانشگاه 
در ماه های اخیر 5۰ درصد افزایش یافته 

است.
مهدیــان/ روز گذشــته وعــده فرمانــدار 
کاشمر در خصوص جلوگیری از فعالیت 
جمعه بازارپرندگان کاشــمر عملی شــد 
و با حضور گشــت های پلیــس انتظامی و 
راهنمایی و رانندگی از ساعات اولیه صبح 
جمعــه در حاشــیه خیابان نســیم و محل 
جمعه بازارپرندگان از تجمع و حضور افراد 

در این منطقه جلوگیری شد.
* رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی تربت حیدریه از شناسایی 
و کشف چهار غار تاریخی توسط نیروهای 
یگان حفاظــت و اعضای انجمــن میراث 
فرهنگی روســتایی این شهرســتان خبر 

داد.
تربــت  انتظامــی  شــعبانی/ فرمانــده 
حیدریه از دستگیری سارق یک میلیارد و 
2۰۰میلیونی طال و دالر در تربت حیدریه 

خبرداد.
*  فرمانــده مرزبانــی اســتان از کشــف 
بیــش از 22۰ کیلوگرم مــواد مخدر از 
نوع تریاک و شیشه توسط مرزبانان این 
اســتان خبر داد. بــه گــزارش مرزبانی 
استان، ســردار جان نثار گفت: طی دو 
عملیات جداگانه بیش از 22۰ کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه کشف 
صمــدی  ســرهنگ  همچنیــن  شــد. 
فرمانــده هنگ مــرزی تایباد از  کشــف 
2۷۶  میلیون و 5۸۰ هــزار ریال انواع 
کاالهای قاچاق در حوزه اســتحفاظی 

هنگ مرزی تایباد خبر داد.

اخبار

گوناگون

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید



آیت ا... علم الهدی در خطبه مجازی دهم مرداد: 

 طرح جامع تعظیم شعائر با کمک علما و کارشناسان دینی تهیه شود 

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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آیت ا... علم الهدی امام جمعه مشهد در بیست و 
دومین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در مشهد، 
مباحثی درباره عید سعید قربان، فضیلت اعیاد، 
اهمیــت به پا داشــتن شــعائر الهــی و آثــار آن بر 
زندگی انسان، تقید افراد متدین به رعایت اصول 
بهداشتی و لزوم برپایی مراسم مذهبی با تأکید 
بر حفظ و رعایت اصول پیشــگیری از کرونا را در 
قالب »خطبه مجازی« در حرم امام رضا )ع( مطرح 
کــرد.  بــه گــزارش Alamolhoda.com،  اهم 
نکات مطرح شده در این خطبه به شرح زیر است:
* امیدواریم که ان شــاءا... این عیــدی ما یعنی 
نتیجه آن مائده و سفره آســمانی که شامل عفو، 
رحمت و عافیت و همه عنایات ذات مقدس حق 
نســبت به ما هســت، یک اثر و نتیجــه اش از بین 
رفتن و نابــودی این ویروس منحــوس و این بلیه 
نابه کار از این سرزمین، مردم و مسلمانان جهان 
باشد و امیدواریم مخصوصًا این سرزمین علی بن 
موسی الرضا )ع( که حرم امام هشتم)ع( است، 

هرچه زودتر از این بلیه نجات پیدا کند.
* برگــزاری دعای عرفــه روز پنج شــنبه در حرم 
مطهر بــود؛ طبق این که من شــنیدم، نزدیک به 
300 هزار نفر در صحن های مطهــر حرم برای 
اجرای دعــای عرفه شــرکت کردنــد، البته رقم 
شــرکت کنندگان در دعای عرفه در ســال های 
گذشته خیلی بیشتر از این بود؛ با این که ظرفیت 
صحن ها از جمعیت مملو بــود و دیگر جا نبود، با 
همه این که ظرفیت پر شد، رقم جمعیت حداکثر 
به قریب 300 هزار نفر رسیده یعنی آن نظم کامل 
بهداشتی، حفظ اصول بهداشتی و فاصله های 
الزم، یک میلیون و نیم جمعیت هر ســاله دعای 
عرفــه را مبــدل بــه جمعیــت 300 هــزار نفری 
کرد پس مردم ما در حقیقت وقتی وارد مســئله 
مسائل شرعی، شعائر دینی و حرکت های دینی 
می شوند، به دستور مقام معظم رهبری و پیروی 
از مقام والیت، اصول بهداشتی را با بهترین نظم 
کامل رعایــت می کننــد و این رعایت نظــم را در 

مراسم دعای عرفه حرم مطهر از نزدیک دیدیم.
* باورمندی به خــدا، قوی ترین ضامــن اجرای 
حفظ نظم بهداشتی اســت درحالی که شما در 
مراکز مختلف تفریحــی، چنیــن رزم مردمی را 
مشاهده نمی کنید یعنی مشکل ما در این که این 
شهر و استان منطقه قرمز قرار گرفته است، عمدتًا 
به خاطر بی مالحظگی هــا و الابالی گری هایی 
است که در حفظ اصول بهداشتی مردم در مراکز 
تفریحی و اقتصادی قرار می دهند، یعنی آن جا که 
پای خدا مطرح نیست، آن جایی که جریان عادی 
زندگی مــردم مطرح اســت، مــردم هیچ ضامن 
اجرایی برای حفظ نظم بهداشتی و حفظ اصول 
بهداشتی ندارند با این که سالمتی خودشان را 
می خواهند، اما عامل و ضامــن اجرایی که نظم 
بهداشتی را در بین آنان اجرا کند، وجود ندارد اما 
آن جایی که پای دین و خدا هست، وقتی مرجع 
تقلید و رهبر دینی و مذهبی مردم می گوید حفظ 
اصول بهداشتی از لوازم هست، به خوبی رعایت 
می کنند و ما نمونه این نظم را در دعای عرفه روز 

پنج شنبه مشاهده کردیم.
* عزیزان مســئول مــا در ســتاد مقابله بــا کرونا 
باید توجــه کنند که مســئله تعظیم شــعائر از آن 
واقعیت های غیرقابل تفکیک از زندگانی مردمی 
اســت که این مردم متدین هســتند، مســلمان 

هستند و به اهل بیت پیغمبر عالقه دارند، مسئله 
عید قربان تعظیم شعائر است، عید غدیر و مراسم 
محرم و صفر تعظیم شــعائر اســت؛ همچنان که 
در بیانات مقام معظم رهبری بود »اصل مســئله 
تعظیم شــعائر محرم و صفــر باید به خوبــی اجرا 
شــود«، درعین حــال فرمودنــد، »مدیریــت این 
قضیه با ستاد مقابله با کروناست«، این ستاد تنها 
ستادی نیست که مســئولیت و وظیفه درمانی و 
بهداشتی داشته باشد، مســئولیت مدیریت در 
مقام حفظ بهداشت و سالمتی مردم دارد چون 
باید سالمتی مردم تأمین شود بنابراین، اقتصاد، 
فرهنــگ و تعظیم شــعائر مــردم بایــد در این جا 

تصمیم گیری  ومدیریت بشود.
* ستاد مقابله با کرونا با ریاست رئیس قوه مجریه 
کشور تشکیل شــده، علت تشکیل ســتاد برای 
همین است، اگر تنها مخصوص درمان و مسائل 
بهداشــتی بود که خود وزارت بهداشت کفایت 
می کرد، ستاد تشکیل شده که مسائل اجتماعی 
مردم توأم با حفظ سالمتی مردم مدیریت شود، 
مســائل اقتصادی مردم با حفظ ســالمت مردم 
مدیریت شود، مســائل فرهنگی و تعظیم شعائر 
مردم با حفظ این مسئله باید مدیریت شود، این 
وظیفه قطعی ستاد مقابله با کروناست همان طور 

که در دیگر مسائل این گونه است.

* در این ســتاد، کارشــناس مســائل اقتصادی 
هست، مســئول مدیریت اجرایی کشور هست، 
]کارشــناس[ جریان هــای مختلــف در حفــظ 
مسائل مدیریتی زندگی مردم هست، در مسئله 
تعظیم شعائر که به عنوان یک اصل هست، باید 
از متخصصــان و کارشناســان اســتفاده کنند، 
کارشناســان، علما و روحانیون هستند، هیئت 
های مذهبی هستند که این شعائر را در سال های 
متمادی ســرپا می کنند و کیفیت اجرای شعائر 
را می دانند، ســتاد مقابله با کرونا باید به صورت 
جــدی و قطعــی وارد عرصه مدیریــت در تعظیم 
شــعائر در جریان محرم و صفر، عید غدیر و دیگر 
مراســم شــود آن هم با فعالیــت ســنگین که در 
حقیقت در ضمن این فعالیت سنگین بتوانند از 
همه جریان های تخصصی این عرصه اســتفاده 
کنند، نظریات همــه را به دســت بیاورند و طرح 
جامعی که جامع همه نظریات باشــد، مدیریت 
تعظیم شعائر را در کشور تأمین کند، باید این را 

تهیه و به مردم ابالغ کنند.
* در ایــن عرصــه )مقابله بــا کرونــا(، مجاهدان 
زیــادی داریــم، عزیزانــی داریم که کار و کســب 
خود را کنار گذاشــتند و وارد این عرصه شــدند، 
بسیج جامعه پزشــکی با همه امکانات به میدان 
آمده و از همــه امکانات و ظرفیت هــا   در جهت و 
مقابله بــا کرونا اســتفاده می کنــد، عزیزانی که 
برای آرامش خاطر بازماندگان آن دســته ای که 
متأسفانه در این بال گرفتار شدند و جان خودشان 
را از دست می دهند، برای آرامش خاطر آنان در 
تغسیل، تکفین، تدفین و در تجهیز این اموات در 
آرامستان ها زحمت می کشند و فعالیت می کنند، 
حرکت های جهادی ارزشــمندی دارند، باید از 
آنان نیز تقدیر و تشــکر شــود و امیدواریم رسانه 
ملی با جامعیتی که در برنامه تقدیری، تشویقی 
و فعالیت های تبلیغی کامل خودش در مســئله 
مقابله با این بیماری دارد، این افراد و اقشار را نیز 

در نظر داشته باشد.

اخبار

جامعه

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
مشهد مطرح کرد:

 افزایش 600 تا 700 درصدی
 قیمت اتوبوس طی 3 سال

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد با 
بیان این که قیمت اتوبوس از سال 96 تاکنون 600 تا 
700 درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: افزایش 
شدید نرخ ارز و از ســوی دیگر شــیوع کرونا که موجب 
کاهش اســتفاده از نــاوگان اتوبوســرانی و نیز تحمیل 
هزینه مازاد به شهرداری شده، شرایط دشواری را رقم 
زده و باید یارانه مصوب 460 میلیاردتومانی ســازمان 
افزایش پیدا کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورا، 
بتول گندمی در حاشیه بازدید از سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری مشهد، با بیان این که افزایش نرخ ارز سبب 
شده تا هزینه هایی چون خرید اتوبوس و تامین قطعات 
تا شش برابر افزایش پیدا کند، تصریح کرد: این افزایش 
قیمت نگرانی هایی را برای شــهرداری در پی  داشته و 
در کنار این مشکالت، بحران کرونا هم چالش دیگری 

شده است. 

توضیحات شهرداری مشهد درباره 
 فنس کشی ون های طرح 

سامان دهی آسیب دیدگان اجتماعی
سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد درباره فنس 
کشــی ون هــای طرح ســامان دهــی آســیب دیدگان 
اجتماعی که طی روزهای اخیر انتقاداتی درباره آن در 
فضای مجازی مطرح شده است، توضیحاتی ارائه داد. به 
گزارش ایسنا، دانایی گفت: سال گذشته از خودروهای 
وانت سد معبر برای این موضوع استفاده می شد ولی هم 
اکنون با خودروی ون این کار انجام می شــود تا انتقال 
افراد ایمن تر و راحت تر صورت گیرد، از آن جا که موضوع 
تالش برای آسیب زدن به ماموران یا پرت کردن خویش 
از خودرو در این موضوع دور از ذهن نیست، فنس کشی 
برای حفاظت از جان این افراد طراحی شده است. وی 
در خصوص جمع آوری کودکان کار و متکدی نیز تصریح 
کرد: این کار با حداکثر مدارا انجام می شود و این افراد 
به سرعت به مرکز صدف منتقل می شــوند. تعداد این 
کودکان نســبت به افراد بزرگ سال بسیار کمتر است 
و به ندرت جمع آوری آن ها انجام می شــود. دانایی در 
واکنش به برخی انتقادات به این طرح اظهار کرد: برخی 
انتقادات مانند این اســت که بگوییم چرا در یک مغازه 
دوربین نصب شده است. مگر همه دزد هستند؟ این کار 
یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادث تلخ 
است زیرا جامعه هدف جمع آوری، در برخی موارد دچار 

اعتیاد شدید و پرخاشگر هستند.

خبر

سالمت

حضور 70 درصد بیماران کرونایی 
استان در مشهد

مشــهد 70 درصد بیمــاران مبتال به کرونا در اســتان 
خراســان رضوی را به خــود اختصاص داده اســت. به 
گزارش تســنیم، مدیــر گروه اطــالع رســانی بیماری 
کووید- 19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طبق 
آخریــن آمار اعالم شــده، هــم اکنون تنها شهرســتان 
خوشــاب در خراســان رضوی از لحاظ ابتال بــه کرونا 
در وضعیت سفید قرار دارد و هشــت شهرستان دیگر 
اســتان در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد و 23 
شهرســتان اســتان در وضعیت قرمز به ســر می برند. 
رحیمی افزود: تعداد بیماران بســتری بر اثر کرونا در 
بیمارستان های زیر پوشش این دانشگاه طی روزهای 
اخیر به نسبت ثابت بوده و روزانه حدود 200 بیمار را 
شامل می شــود و هم اکنون نیز 1000 بیمار مبتال به 
کووید- 19 در بیمارســتان های زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد بســتری هســتند که 70 درصد 
آن ها مربوط به شهر مشهد است.همچنین به گزارش 
ایرنا، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: هشت 
نفر از پزشکان در مشهد از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
در مقابله با ویــروس کرونا فوت کرده انــد. بیرجندی 
نژاد افزود: پزشکان زیادی در مشهد در حین خدمت 
به بیمــاری کرونا مبتال شــده اند که بســیاری از آن ها 
بهبود یافته اند و برخی همچنان در بیمارســتان تحت 

مداوا هستند.

 کرونا اهدای خون در استان را 	 
کاهش داد

شــیوع کرونا میزان اهدای خون در استان را از ابتدای 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 20 درصد 
کاهش داده است. مدیرکل انتقال خون استان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون بیش از 39 هزار و ۵00 واحد 
خون توســط داوطلبان در خراســان رضوی اهدا شده 
است. دکتر مجید عبداللهی افزود: هم اکنون وضعیت 
ذخایر خونــی در اســتان خراســان رضوی بــا توجه به 
شــیوع کرونا و گرمی هوا در مرحله هشــدار قرار دارد.
همچنین به گزارش وبدا، مدیر پرستاری دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد گفت: طرح پرســتار در منزل به عنوان 
یک طرح جانبی به منظور کاهش بار بیماران بســتری 
در بیمارستان ها با همکاری مراکز خصوصی پرستاری 
در این شــهر در حال اجراســت. دکتــر امیررضا صالح 
مقدم افزود: خدمات این طرح با تعرفه دولتی و کیفیت 
مطلوب به بیماران در منزل ارائه می شود.شــایان ذکر 
است، بنا بر اعالم ســخنگوی وزارت بهداشت، استان 
خراســان رضوی برای چندمین روز پیاپی همچنان در 

وضعیت قرمز قرار دارد.
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شــهردار مشــهد که این روزها به دلیــل ابتال به 
کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برد، شامگاه 
چهارشــنبه در پاســخ به خواست شــهروندان و 
در اولین الیــو اینســتاگرامی خود پاســخ گوی 
ســواالت مردم شــد و با دســت پری از خبرهای 
جدیــد دربــاره کوهســتان پــارک، پــارک 72 
هکتاری اراضــی پــادگان ارتش، پــارک چهل 
بازه، حریم شهر مشهد و... با مردم سخن گفت.

خبر خوب برای اهالی شهرک های 	 
شهید رجایی و شهید بهشتی

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
بــه  پاســخ  در  کالیــی  محمدرضــا  مشــهد، 
درخواســت شــهروندان برای توجه به شهرک 
های شهید رجایی و شهید باهنر گفت: درحال 
انجام یــک کار مهم بــا همکاری آســتان قدس 
رضــوی برای ســند دار کــردن اراضــی این دو 
شهرک هستیم که خوشــبختانه تولیت آستان 
قدس نیــز بــا آن موافق اســت. وی افــزود: در 
منطقه قلعه ساختمان از بولوار شهید عباسپور 
تا انتهای شهرک شــهید رجایی و شهید باهنر 
با مشــکل ترافیک ســنگین روبه رو هستیم که 
برای کاهش آن چند برنامه درحال اجراست، 
یکی از این برنامه هــا دوبانده کردن 75 متری 
رضــوی بود کــه پیــش از ایــن ســال 63 آغاز و 
سال 65 متوقف شــده بود. وی با بیان این که 
اجرای این پروژه در حــوزه ما نبود، اظهارکرد: 
اما معین اقتصادی بودن شهرســتان مشــهد و 
همچنین کشته شدن 50-40 نفر ازمردم در 
هر ســال باعث شــد، پروژه دو بانده کردن 75 
متری رضوی را اجرا کنیم کــه تا دو هفته دیگر 
آماده بهره بــرداری خواهد بود. کالیی تصریح 
کرد: اقدام دوم، دوبانده کردن بولوار حر، حد 
فاصل شهرک شــهید رجایی تا شهرک شهید 
باهنر بود که این کار نیز سال گذشته انجام شد. 
شهردارمشهد به ســومین برنامه برای کاهش 
ترافیک بولوار حر اشــاره کرد و ادامــه داد: در 

حال اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح مصلی 
هســتیم که با بهره برداری از آن دسترســی به 
مصلی ایجاد و شــهرک شــهید رجایی و شهید 

باهنر از بن بست خارج خواهد شد.

 طرح شهرداری برای توقف زوج و فرد 	 
در هسته مرکزی

شــهردار مشــهد یادآور شــد: بــرای ایــن که در 
شرایط کنونی مردم کمتر از حمل ونقل عمومی 
استفاده کنند، طرحی را به ستاد کرونا و شورای 
ترافیک اســتان به منظور متوقف شدن اجرای 
طرح تردد زوج وفرد خودروها درهسته مرکزی 
شهر ارائه داده ایم که طی روزهای آینده برای آن 

تصمیم گیری خواهد شد.

تکلیف حریم مشهد چه می شود؟	 
کالیــی همچنین درپاســخ بــه پیــام دیگری 
درخصــوص تعییــن تکلیــف حریــم مشــهد و 
شهرستان طرقبه و شاندیز گفت: در مجموع 
ســه موضوع در ایــن میــان وجــود دارد، اول 
تقسیمات کشوری که در آن مرز شهرستان ها 
را مشخص می کند که طبق آن یک مرز برای 
این دو شهر مشخص شد، دوم مربوط به طرح 
جامع شهر مشهد است که در آن مرز دیگری 

مشخص شــده که براســاس آن محور مهدیه 
حد غربی شهر مشهد است که براساس آن ما 
پایانه بزرگ غرب مشهد، ایستگاه خط 3 قطار 
شهری و محل اتصال قطار شــهری گلبهار به 
مشــهد را طراحی کرده ایم. سومین موضوع 
تقســیمات سیاســی اســت که بر اســاس آن 
مرز و محدوده برای شــهر مشهد و شهرستان 
طرقبه شاندیز تعریف شــده است. وی افزود: 
اکنون میان مــرز تصمیمات سیاســی و طرح 
جامع مشهد اختالف وجود دارد که معتقدم 
باید با توافق حل شــود. به دلیل بالتکلیفی، 
برخی در این محدوده زمین خواری کرده اند 
که در این خصوص دستگاه های نظارتی باید 
ورود کنند، اتفاق بد دیگر این است، مسیری 
که برای توسعه مناسب است بالتکلیف مانده 
اســت. وی با بیان این کــه بیش از یک ســال 
اســت که به دنبال حل این مشــکل هســتیم 
اظهارکرد: این موضوع مهم و خارج از قدرت 
مدیریت شهری اســت و باید در وزارت کشور 
جمع شود.وی درپاسخ به پیام دیگری درباره 
تعییــن تکلیــف کارخانه نــوآوری نیــز گفت: 
معتقدم که احداث کارخانه نوآوری درمشهد 
یک جهــش در این حوزه اســت کــه امیدوارم 

این کارخانه تا مهرماه به بهره برداری برسد.

وعده شهردار برای آماده سازی پارک 	 
ملت 2 تا نوروز

شهردار مشهد در پاســخ به یکی دیگر از پیام ها 
در خصوص اجرای ادامه پارک چهل بازه گفت: 
تصمیــم قاطع داریم کــه ادامه پــارک چهل بازه 
را اجــرا کنیم، برای ایــن کار تا قبل از پل شــهید 
ستاری مشکل خاصی وجود ندارد و با تفاهم کار 
پیش می رود اما از پل شهید ستاری تا پل دانشجو 
اراضی وجود دارد که بخشی فضای سبز و بخشی 
غیر انتفاعی است که حاضریم بخش فضای سبز 
را تملک کنیم که این کار باعــث بهبود وضعیت 
اراضی تعاونی ها می شود. وی افزود: درمجموع 
ما در این محدوده تنها به دنبال ایجاد فضای سبز 
و ادامه پــارک چهل بازه هســتیم.کالیی درباره 
احداث پارک بزرگ در اراضی پادگان ارتش نیز 
اظهار کرد: کار برای ایجاد این پارک پیشــرفت 
خوبی داشته اما هنوز مناسب نیست، هم اکنون 
نقشه های این پارک تدقیق شده و طی چند روز 
آینده به شــورای عالی شهرسازی برده می شود 
و امیدواریــم مهرماه بخش قدیمی فضای ســبز 
پادگان ارتش را دراختیار بگیریم و تا عید امسال 
یک پارک زیبــا، قدیمــی و نوســتالژیک را برای 

استفاده مردم آماده کنیم.

تعیین تکلیف کوهستان پارک منتظر 	 
تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال

کالیی در پاسخ به ســوال یکی ازشهروندان در 
خصوص تعیین تکلیف کوهستان پارک شادی 
نیــز گفــت: ســال 96 بــرای دراختیــار گرفتن 
این مجموعه بــا بانک دی وارد مذاکره شــدیم، 
اما وقتی بــه مرحله نهایی رســیدیم اعالم شــد 
که بخشــی از اراضــی آن موقوفه اســت که باید 
مالکیــت آن مشــخص شــود. مباحــث حقوقی 
مرتبط بــا این موضــوع پیچیده و زمانبر اســت، 
شــرایط را به اســتاندار اعالم کردیــم که گفتند 
موضوع بــرای پیگیری به شــورای حفظ حقوق 

بیت المال ارائه خواهد شد.

از میان خبرها

اجتماعی

وقوع سیالب تابستانی در استان
تخریب شبکه آبرسانی 5 روستا و یک شهر و خسارت 

یک میلیاردی به محورهای مواصالتی

ســیالب تابســتانی عصــر پنج شــنبه گذشــته ضمن 
آسیب رســاندن بــه شــبکه آبرســانی پنــج روســتای 
شهرســتان های کالت و درگز، موجــب تخریب خط 
انتقال چاه قره سو به کالت شد و همچنین وارد آمدن 
خســارات  حدود یک میلیــارد تومانی بــه محورهای 
مواصالتی درگز و باجگیران را در پی داشت. مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران استانداری در این زمینه گفت: 
سیالب عصر پنج شنبه گذشــته، شبکه آبرسانی پنج 
روستای  شهرستان های کالت و درگز و خط انتقال 
چاه  قره ســو بــه شــهر کالت را  تخریب کرده اســت. 
شــایانفر در گفت وگو با ایرنــا افزود: این شــبکه های 
آبرســانی در شهرســتان های درگــز و کالت تخریب 
شده است. وی ادامه داد: تخریب خط انتقال و شبکه 
آبرســانی روســتاهای »گپــی،  خادمانلو، دهشــت و 
دربندی علیا« در شهرستان درگز و همچنین تخریب 
خط انتقال آب روستای »دره خشت« شهرستان کالت 
خســارت زیادی به تاسیســات توزیع آب این مناطق 
وارد کرده  اســت. وی مجموع جمعیت این روستاها 
را 500 خانوار اعالم و بیان کرد: تخریب شبکه توزیع 
به دلیل ســیالب، آب برخــی از این روســتاها را قطع 
کرده اســت. همچنین نصــری مدیرکل راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای استان نیز در این زمینه گفت: در 
پی بارش های روز پنج شنبه گذشــته  9 راه روستایی 
در شهرستان های کالت، خوشاب و قوچان مسدود 
شد که با تالش راهداری بازگشایی شد.عفتی رئیس 
راهداری و حمل ونقل جاده ای قوچان نیز اعالم کرد: 
براثر بارش های شدید و جاری شدن سیالب در بخش 
باجگیــران و محور قدیــم قوچان - درگــز ، همچنین 
بلندی های تیوان درمحور ترانزیتی قوچان -درگز،  
یک میلیــارد تومان خســارت به ابنیه فنی وآســفالت 

وارد شده است.

 دبیر شورای هماهنگی بانک های 
خراسان رضوی خبر داد:

افزایش 38/9 درصدی پرداخت 
تسهیالت بانکی در استان

دبیــر شــورای هماهنگی بانک هــای اســتان گفت: 
پرداخت تســهیالت بانکی ظرف ســه ماهه نخســت 
امسال در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
38/9 درصــد افزایــش یافــت. حمیــد صفایی نیکو 
در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: بانک هــا در خراســان 
رضوی ظــرف ایــن مــدت 97 هــزار و 225 میلیارد 
ریال تســهیالت پرداخت کردند؛ این در حالی است 
که میزان پرداختی بانک ها در سه ماهه نخست سال 
گذشــته 69 هزار و 98۱ میلیارد ریــال بود. صفایی 
افزود: مانده کل تســهیالت در نظام بانکی خراسان 
رضوی که در طول ســه ماه نخست امســال پرداخت 
نشد نیز به 735 هزار و 6۱۱ میلیارد ریال رسید. وی 
میزان سپرده موثر نظام بانکی استان را در این مدت 
یک میلیــون و ۱85 هزار و 92 میلیــارد ریال اعالم و 
بیان کرد: این حجم سپرده موثر نسبت به مدت مشابه 

پارسال 8/9 درصد بیشتر است.
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اخبار

فرهنگی

مراسم دعای عرفه در حرم امام رضا)ع( برگزار شد

شکوه بندگی در حرم رضوی
زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت امام رضا)ع( 
در روز عرفه نمایش باشکوهی از بندگی و تقرب به 
ذات اقدس ربوبــی را به اجرا گذاشــتند و یک  صدا 
یــک، لَبّیک ال شــریک  یــک الّلهــّم لَبّ با زمزمــه »لَبّ
لک لَبّیک«، دســتان نیاز خود را به ســوی آســتان 
بی نیاز پــروردگار بلنــد کردنــد. به گــزارش ایرنا، 
زائــران، مجــاوران و خدمه آســتان قدس با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 

در این مراسم شرکت کردند. 
صحن جامع رضوی به نحوی مفروش شده بود که 
ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی، هر خانواده 
بتواند روی یک فرش قرار بگیرد. شایان ذکر است  
روز گذشته نماز عیدقربان در ۱5 شهرستان استان 
اقامه شد. همچنین با وجود این که پیشتر دانشگاه 
علوم پزشــکی تربت جام از برگزار نشدن نمازعید 
قربــان در این شهرســتان خبــر داده بود امــا  نماز 

دراین شهرستان برگزار شد. 

اعالم ویژه برنامه های صداوسیمای 
استان در دهه امامت و والیت

مدیــرکل صداوســیمای اســتان از تولیــد و پخش 
ویژه برنامه های این مرکز برای دهه والیت و امامت 
خبــر داد. به گــزارش ایکنــا، نصرپــور اظهارکرد: 
ویژه برنامــه »عیدانه« در 3 قســمت 90 دقیقه ای 
با بخش های متنوعی همچون موسیقی، مسابقه 
و خاطرات زائــران با حضور مهمانان ویــژه در ایام 
عیدقربان و عیدغدیر تولید و پخش می شــود. وی 
افزود: با هدف تکریم شعائر دینی و تبیین جایگاه 
ائمــه معصومین)ع(، ویژه برنامــه »عید والیت« در 

۱0 برنامه 60 دقیقه ای تولید و پخش می شود.
 همچنین برنامه »شکوه والیت« نیز در ۱0 قسمت 
60 دقیقــه ای به منظــور پوشــش ویژه برنامه های 
حرم مطهــر بــه صــورت زنــده مهمــان مخاطبان 

سیمای استانی خواهد بود.
 عــالوه بــر ایــن در برنامه هــای روتیــن مرکــز 
ویژه برنامه هایی بــا موضوع امامــت و والیت نظیر 
»صبــح خراســانی«، »شــب شــرقی« و موضــوع 
بازخوانی تاریخ اســالم نیز در برنامه »تا آســمان« 
در ایــام دهــه والیــت تولیــد و پخش خواهد شــد. 
وی همچنیــن از تولیــد و پخــش ویژه برنامه هــای 
دهه والیــت در صــدای خراســان رضــوی و رادیو 

زیارت خبر داد.

محمد رضا کالیی در قرنطینه خانگی از طریق الیو اینستاگرام با مردم مشهد صحبت کرد 

آخرین خبرهای شهردار از پارک 72 هکتاری،کوهستان پارک و چهل بازه 



،بدون ایــن که نگاهم کنــد آهی می کشــد و  می گوید:» 
از ســر اجبارســت« ته مانده خون از شــاهرگ گوســفند 
روی خاک مــی ریزد. محمد امینی که از اهالی شــهرک 
شــهید رجایی اســت و با ما همراه شــده می گوید : » اگر 
مســئوالن یک محل را بــرای ذبح در همین شــهرک که 
هر سال ذبح انجام می می شــود در نظر می گرفتند این 
اتفاق نمی افتاد ، متاسفانه محلی که تعیین کرده اند  در 
چند کیلومتری این جاست که مردم  برای رسیدن به آن 
جا باید مســیر طوالنی را طــی کنند.« مــردی که ظاهرا 
اوهم برای خرید گوســفند به این محل آمده می گوید:» 
فقط بنر زده اند که داخل منازل گوسفند ذبح نکنید اما 
هیچ راهکاری نداده انــد  یا اگر راهــکار داده اند آن قدر 
اطالع رسانی ها ضعیف بوده که ما بی خبریم ،می گویند 
گوسفند باید سالم باشد اما االن دام پزشکی کجاست؟«
راست می گفت تقریبا دو ســاعت از زمان حضورمان در 
این محل فروش گوســفند می گــذرد.در طول حضور ما 
تنها  چهار نفر از ماموران سد معبر شهرداری هر از گاهی 
به ســراغ افرادی می روند که در حال قصابی گوســفند 
هســتند ، قصاب ها با دیدن آن ها با عجله الشه گوسفند 
ها را داخــل صندوق عقب خــودرو ها مــی گذارند و دور 
می شوند و در همین لحظه در نقطه دیگری از این زمین 
چند صد متری گوســفند دیگــری ذبح می شــود.وقتی 
دلیل برخورد نشــدن با این  موضوع را می پرســیم یکی 
از ماموران سد معبر می گوید:» بریدن سر گوسفند چند 
لحظه طول می کشــد ، بعد از بریدن ســر گوسفند الشه 
گوســفند را می برند و عمال کاری از ما ساخته نیست ، از 
دام پزشکی که مسئول و متولی اصلی نظارت بر بهداشت 
است،  خبری نیست. « دو ساعت اســت که در این محل 
حضور داریم اما خبری از ماموران دام پزشــکی نیست . 
کنار خیابان پوست گوسفندان را روی هم ریخته اند. دو 
کودک نزدیک می شوند و پوست خونی گوسفندی را در 
پالستیک مشکی می اندازند و دور می شوند، دختر بچه 
ای که کنار پوست ها ایستاده با دســت خونی عرق روی 
پیشانی اش را پاک می کند و لکه ای از خون گوسفندی 

که ذبح شده پیشانی دختر بچه را قرمز می کند.

رنجرها کرونا نمی گیرند	 
از محل فروش گوسفندان بیرون می زنیم و خودمان را به 
کوچه های باریک و تو در توی تاجر آباد در شهرک شهید 
رجایی می رســانیم .جوی خون در کوچه هــا راه افتاده، 
ازپشــت بام یکــی از منــازل خونابه هــا به وســط خیابان 
می ریــزد ،لخته های خــون به دســت وپــای عابرانی که 
بدون ماســک در کوچه ها قدم می زنند می چسبد، کنار 
ســطل های بزرگ زباله دل و روده  گوســفندان ریخته و 
خودروهــای زباله پر از دل و روده گوســفند شده اســت . 
یکی از مسئوالن خدمات شهری که به صورت اتفاقی اورا 
در این محله می بینیم مــی گوید:» ما روز عیــد قربان که 
می شــود چندین بار ســطل های زباله را خالی می کنیم 
و چنــد برابر روزهــای قبل به ایــن محله ها مــی آییم ولی 
بازهم به علت تعداد باالی قربانی وضعیت این می شــود 

که می بینید، اگــر امروز 70 هزار نیرو هــم به این منطقه 
بیاینــد نمــی توانیم حریــف این حجــم از خونابــه و امعا و 
احشا شویم. « در زمان تهیه این گزارش چندین بار با این 
صحنه مواجه می شویم  ؛ الشه گوسفندی را که پوستش  
کنده شده ، روی ترک موتور بسته اند و در شرایطی کامال 
غیربهداشــتی آن را  حمــل مــی کننــد، عقــب وانتی  که 
روی آن  آرم بازیافت  نصب شــده تعداد 30 تا 40 پوست 
گوســفند ریخته  شــده ، جوانی که از اهالی همان محل 
است به خانه های مختلف سر می زند و بعد از چند دقیقه 

درحالی که چند پوست گوسفند را در دست دارد بیرون 
می آید و پوســت ها را عقب وانــت بازیافتی مــی گذارد ، 
خونابه از زیر در خانه ها  به جوی ها ریخته می شود .وقتی 
از راننده سوال می کنیم این پوســت ها را برای چه جمع 
آوری مــی کنید مــی گوید:» برای مســجد« و هــر چه می 
پرســیم دیگر جوابی نمی دهد.این جا کمتر کوچه ای را 
می توان پیدا کرد که جوی خونابه در آن راه نیفتاده باشد.

تقریبا تمام افرادی که در این شهرک به قربانی گوسفند 
در روز عید قربان می پردازند می گویند:» اگر یک محوطه 
خوب برای قربانی در این شــهرک باشــد مــا هم حرفی 
نداریم ولی مشکل این جاســت که هیچ جایی نیست ،از  
ســاعت هفت صبح در همه خیابــان ها خــون راه افتاده 
است ،ما هم می دانیم خونابه راه افتادن در خیابان خوب 

نیست ولی چاره ای نداریم. «
قصابــی در یکــی از کوچــه هــا دهانــش را روی پــای 
گوسفندی که قسمتی ازپوست آن را از گوشت اش جدا 
کرده اند می گذارد و فوت می کند، هوای داخل ســینه 
قصاب زیر پوســت را باد می کند . به او می گویم » رعایت 
نمی کنی، مواظب کرونا هم باش.« یــک نفر از جوان ها 
می گوید : »این جا همه رنجر هستند کرونا نمی گیرند، «

یادداشت

سعید برند

روبان قرمز !
گاهی اوقات واقعا کم می آورم، درســت جایی که 
فکر می کنم دیگر همه چیز مرتب است، جایی که 
مطمئنم همه کارها درست پیش می رود، اما وقتی 
می بینم بنری که هشدار داده »این جا دامی ذبح 
نکنید«،  ســفره ای شده اســت زیر پای ذباح برای 
جمع آوری امعا و احشای گوسفند، وقتی می بینم  
افراد زیادی بدون رعایت پروتکل های بهداشتی به 
خرید و فروش و ذبح دام مشغولند، درست همین 
جاست که کم می آورم، نه این که این نقض قانون 
در روز عید قربان برای مــن به عنوان یک خبرنگار 
تازگی داشته باشــد که اتفاقا هر ســال کم و بیش 
شــاهد ذبح غیربهداشــتی دام در کوچه و خیابان 
های خاصی  از شهر هستیم، از این بابت که امسال 
خیال مان راحت بود که به دلیل شیوع بی رحمانه 
کرونا، حتما کســی هســت که حــواس اش به این 
چیزها باشد، راستش گمان نمی کردیم که حداقل 
امسال جوی های تنگ حاشیه شهر، رنگ خونابه 

را به خود ببیند!
*** 

دوبــاره تیترهــای هفتــه پیــش را مرور مــی کنم، 
هشدارها درباره شیوع تب کریمه کنگو، هشدارها 
دربــاره ممنوعیــت عرضــه و ذبــح غیرمجــاز دام، 
هشدارها درباره وضعیت کرونا در خراسان رضوی 
که حادتریــن وضعیت بین اســتان های کشــور را 
دارد و ... لبخنــد تلخی ناخودآگاه بــر صورتم می 
نشــیند و یاد لطیفه ای می افتم: »مســافری نیمه 
شــب به راننده اتوبوس گفت برای کــی رانندگی 
می کنی برادر، این ها همــه خواب اند!« واقعا این 
همه هشدار برای کیست؟ دایم به مردم هشدار می 
دهیم که ماسک بزنید، فاصله اجتماعی را رعایت 
کنید، مراسم عزا و عروسی را برگزار نکنید، تا حد 
امکان در خانه بمانید و... البته همه این هشدارها 
به جا، منطقی و الزم االجراســت اما حاال که نوبت 
مســئوالن اســت، توقع نمی رود در این روزهایی 
که کرونا داغ بر دل برخی از خانواده ها نشــانده و 
بســیاری را مبتال و راهی بیمارستان کرده است و 
خیلی از کسب و کارها را تعطیل، این چنین شاهد 
ذبح بهداشت در گوشــه ای از شهر باشیم، غفلتی 
که دودش به چشــم همه ما خواهــد رفت، نه فقط 
برای مردم شــریف و محروم شهرک شهید رجایی 

که دیروز گرفتار این آلودگی بودند.
هفته گذشته دام پزشکی استان، به عنوان متولی 
اصلی نظارت بر این حوزه، روبان برید و طرح نظارت 
های بهداشــتی این ســازمان بر ذبح دام را افتتاح 
کرد، خروجی اش تشکیل  159 گروه دام پزشکی 
بود برای ایــن که نظارت هــا رنگ و بــوی جدی به 
خود بگیــرد، اما آن چــه روی زمین دیدیــم خونابه 
ای به قرمزی روبان بود. گفتند در روز عید با مردم 
برخوردهای سلبی نکردیم، امیدوارم این مداراها 

باعث نشود عید مردم عزا شود.
نکته ای که نباید از آن غافل شــد این است که قاطبه 
مــردم در هنــگام انجــام دســتورات الهــی و  دینی، 
دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا را به خوبی 
رعایت می کنند اما مسئوالن باید با اتخاذ تمهیدات 

ویژه آنان را در عمل به این موضوع یاری دهند.

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

محمد بهبودی نیا -بنر ســفید رنگی را که شهرداری 
منطقــه 6 مشــهد بــرای ممنوعیــت در باره خــودداری 
از ذبح گوســفندان در شــرایط غیــر بهداشــتی به دلیل 
شیوع کرونا چاپ کرده ، از روی ســتون پایین کشیده و 
انداخته انــد روی زمین ، رگه باریکی از خون ســر بریده 
شده گوسفندی  که به تازگی ذبح شده روی نوشته های 
بنر جاری اســت، تعداد زیادی گوســفند را برای فروش 
به این محل ) جاده دســتگردان ،انتهای شهرک شهید 
رجایی ( که بــه لب کال معروف اســت آورده اند ،الشــه 
گوسفندی وسط گردوخاک از ستون آویزان است،این 
جا هیچ خبــری از ذبح بهداشــتی که چند روزی اســت 
رعایــت آن توســط ادارات مختلــف در بوق و کرنا شــده 
است ،نیست ، چند نفربدون این که ماسک روی صورت 
شان باشد  کنار الشه  آویزان شده گوسفند ایستاده اند 
و قصاب با دست هایی که خون روی آن ها )دلمه بسته( 
ماســیده ،در حال جدا کردن جگر گرم گوســفند است. 
دو پســر بچه چهار و پنج ســاله اطراف گوســفند آویزان 
شده منتظر هستند و باالخره فرصتی به دست می آورند 
و ازغفلت قصاب اســتفاده می کنند ، یکی از آن ها قصد 
دارد قســمت کوچکی از جگر را با چاقــوی کوچکی که 
در دســت دارد جدا کند ولی  بــه محض شــنیدن فریاد 
قصاب که گرم صحبت با ماشــده پا به فــرار می گذارند. 
جوانی کــه در نزدیکی ما ایســتاده با خنده مــی گوید:» 
نامردا می خواستن جگر گوســفند رو به دندون بکشن« 
با شــنیدن این جمله به یــاد خبری که چنــد روز قبل در 
رســانه ها منتشــر شــد افتادم ،خبری دربــاره مرگ دو 
کودک بر اثر خوردن جگر گوســفند مبتال  به تب کریمه 
کنگو . درباره دلیل رعایت نکردن اصول بهداشــتی در 
ذبح از قصاب و چند نفرکه اطراف او ایســتاده اند سوال 
می کنم ، یکی از آن ها  مــی گوید : » کرونــا این جا آنتن 
نمی ده، این جا دیگه هر کس کرونا نداشته هم گرفته،ما 
 راحتیم.« همه می زنند زیر خنده.دوباره سرگرم صحبت 

می شــویم ، یک مامــور نیــروی انتظامــی بعــد از دیدن 
دوربین عکاسی همکار ما ،با عجله خودش را به نزدیکی 
قصــاب مــی رســاند ، انــگار خبــردار شــده بــرای تهیه 
گزارش به این جا آمده ایم. اوبه قصاب می گوید ســریع 
تر بســاطش را جمع کند و قصاب با دیــدن مامور نیروی 
انتظامی دست از کار می کشد. زمین از خون خیس شده 
و گل زیر پای عابران بــه رنگ قرمز در آمده اســت . همه 
هاج و واج در بالتکلیفی ایســتاده انــد .در همین لحظه 
یک نفر در حالی که ماسک مشــکی روی صورتش دارد 
نزدیک می شود. یکی از جوان هایی که کنار ما ایستاده 
با صدای بلند می گوید:»اصل کرونا خودش آمد « و همه 
می زنند زیر خنده ،قصاب ظاهرا دســت از کار کشــیده 
،مامور نیروی انتظامی دور می شــود و قصاب دوباره به 

تیز کردن چاقوهایش ادامه می دهد.

4 مامور و این همه چاقو به دست 	 
تعداد زیادی از خریداران و فروشــنده های گوسفند در 
این مرکز فروش  بدون ماســک در حــال خرید و فروش 
گوسفند هســتند ،ســگ های زیادی در حالی که امعا و 
احشای گوسفندان را به دندان گرفته اند در اطراف این 
بازار پرسه می زنند. تعداد زیادی کودک قد و نیم قد هم 
وســط گرد و خاک و هیاهو ســردرگم اند، مــردی که دو 
بطری فلزی را روی هیزم های در حال سوختن گذاشته 
با دیدن ما بــه خوردن چای دعوت مان می کند ، تشــکر 
می کنیم و از کنارش رد می شــویم ،بلندتــر از دفعه قبل 
فریاد می زند:» بیا نتــرس کرونا نمی گیــری « از دور دو 
الشه گوســفند را که روی خاک افتاده می بینیم، وقتی 
نزدیک می شــویم  خبری از رعایت بهداشت نیست.  از 
قصاب می پرســم :»دستکش و ماســک ندارید کسی به 
شــما گیر نمی دهد؟اگر مریض باشــی که یک جمعیت 
را مریض می کنی. « پیرمرد قصاب چاقو را در شــاهرگ 
گوسفندی که چند لحظه پیش ذبح شده فشار می دهد 

گزارش میدانی خراسان رضوی از نظارت کم رنگ دام پزشکی 
درباره عرضه و ذبح غیربهداشتی دام در حاشیه مشهد

دور از چشم کرونا !
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گزارش

مدیر کل دام پزشکی استان گفت: نمی توان ادعا 
کرد با این تعداد از گروه های محدود دام پزشکی 
هیچ کشتار و عرضه غیر مجازی انجام نمی شود. 
احمدشریعتی در گفت و گو با خراسان رضوی 
گفت: طی جلساتی که برگزار شد با توجه به 
شیوع تب کریمه کنگو و بیماری کرونا و به منظور 
جلوگیری از اجتماع انسانی، عرضه و کشتار 
دام در شهر به صورت کامل غیر مجاز اعالم شد 
ومسئول برخورد با این مراکز غیر مجاز شهرداری 
ها هستند که روز گذشته در قالب 20 گروه در 
شهر گشت زنی کردند و برخوردهایی را انجام 
دادند، به طور کلی عرضه دام جزو مشاغل مزاحم 
است که نیروی انتظامی و خدمات شهری برخورد 
می کنند.وی درباره مشاهدات ما مبنی بر فعالیت 
مرکز فــروش و ذبح دام در برخی نقاط  شهر از 
جمله شهرک شهید رجایی با وجود ادعاهایی 
مبنی بر سرکشی دام پزشکی در همان روز به 
این مرکز فروش و برخورد نکردن مبنی بر جمع 
آوری این مرکز گفت: ما در استان 159 گروه 

سیار  داریم که برای سرکشی به مراکز غیر مجاز 
می روند و با هر گونه عرضه دام برخورد می کنند. 
ــاره این مرکز به صــورت خاص تا این لحظه  درب
گزارشی به دست بنده نرسیده اما  طبق گزارش 
ها  چند مرکز کشتار غیر مجاز در شهر روز گذشته 
جمع آوری شده است  ولی متاسفانه در برخی 
از مــوارد حجم کشتارها به شدت باالست و در 
این روزها باید هماهنگی بیشتری بین سازمان 
های مختلف باشد تا برخورد جامعی با این موارد 
ــالوه بر  صــورت گیرد .وی خاطرنشان کــرد :ع
برخوردهای قضایی در روز عید قربان ما اقدامات 
فرهنگی ،ترویجی را نیز در دستور کار قرار داده 
ایم تا برخی از فرهنگ ها درباره ذبح دام در منزل 
و محل زندگی فرد که متاسفانه  در برخی موارد با 
خرافاتی هم آمیخته است به مرور زمان تغییر کند.

قربانی غیر حضوری در کشتارگاه ها 	 
همچنین وی در مراسم افتتاح طرح نظارت های 
بهداشتی دام پزشکی بر ذبح دام در روزهــای 

گذشته اظهار کرده بود: در عید قربان امسال 
ــروه دام پزشکی استان در قالب 57  159 گ
گروه ثابت و 102 گروه سیار با حضور 72 دام 
پزشک، 144 کارشناس بهداشت گوشت و 32 
ناظر ذبح شرعی آماده خدمت رسانی به تمام هم 
استانی ها هستند. به گزارش روابط عمومی این 
سازمان، شریعتی افزود: به منظور تسهیل بیشتر 
در قربانی غیر حضوری، طی هماهنگی به عمل 
آمده با اتحادیه فروشندگان گوشت دام  استان 
تعداد 50 واحد قصابی در شهر مشهد مقدس از 
طرف این اتحادیه معرفی شده اند تا در صورت 
نبود امکان تماس تلفنی شهروندان با کشتارگاه 
صنعتی دام، خیران بتوانند از طریق این قصابی ها 
سفارش قربانی خود را پیگیری کنند و این واحدها 
در حال فعالیت هستند. وی افزود: ما در روز عید 
قربان خیلی برخوردهای قانونی و سلبی که در 
طول سال انجام می دادیم را انجام نمی دهیم. 
بازرسی هایی را داریــم  و اگر مــواردی مشاهده 
شود شهروندان را درباره ذبح غیرمجاز در منازل 

راهنمایی می کنیم تا این اقدام را انجام ندهند .

شهرداری: درباره مراکز فروش دام در خارج 	 
از محدوده شهری نیاز به حکم قضایی داریم 

ــه با سید محسن رهنمایی قائم مقام  در ادام

معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد در باره 
دلیل برخورد نکردن خدمات شهری مشهد با این 
واحد فروش و ذبح غیر مجاز در انتهای شهرک 
شهید رجایی گفت وگو می کنیم ، رهنمایی  می 
گوید : بنده شخصا امروز )دیروز (  از این محل 
بازدید کردم و متاسفانه چون این محل خارج 
از محدوده شهری است ما امکان برخورد با این 
موضوع را نداریم و در این گونه موارد دام پزشکی 
و بهداشت اگر دستور قضایی بگیرند نیروهای 
ما نیز برای کمک به آن ها وارد عمل می شوند.
وی می افزاید : افرادی که معموال به عرضه دام 
مشغول اند با اطالع از این مطلب که شهرداری 
نمی تواند بیرون از محدوده شهری وارد عمل 
شود پشت مرزهای محدوده شهری اقــدام به 
فروش دام زنده می کنند و برای برخورد با این 
قبیل موضوعات نیازمند کار گروهی هستیم و 
باید به این نکته اشاره کنیم که خدمات شهری 
حتی درباره ذبح دام در شهر هم اگر این ذبح در 
داخل منازل انجام شود نیاز به دستور قضایی 
دارد.رهنمایی خاطر نشان می کند: فقط در روز 
گذشته 2302 راس دام پس از ارشاد صاحبان 
آن ها از محل فــروش خــارج و از فــروش آن ها 
جلوگیری شد و تعداد 86 مورد نیز پس از ممانعت 
مالک جمع آوری و به کشتارگاه داللت داده شد.

مدیرکل دام پزشکی استان:

 با ظرفیت محدود گروه های دام پزشکی نمی توان ادعا کرد 
کشتار و ذبح غیرمجازی در استان انجام نشده است 
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