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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی از اولین روز فعالیت دوباره کشتارگاه صنعتی مرکز استان

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iضدعفونیسبزیجات

بسیار نگران مصرف صیفی جــات و سبزیجات
هستیم ،کــاش اطــاعــات بیشتری در خصوص
مصرف آن ها و شیوه صحیح ضدعفونی کردن
شان برای جلوگیری از ابتال به کرونا ارائه شود.

 I Iتدابیری برای مشاغل تعطیل شده

انتظار ما فعاالن در مشاغل تعطیل شده به دلیل
کرونا این است که دولت برنامه ای برای جبران
خسارت هــای وارد شــده به ایــن مشاغل داشته
باشد ،چون آن گونه که در اخبار خوانده ام آثار
زیان بار اقتصادی این تعطیلی های اجباری پس از
فروردین سال آینده مشخص می شود.

 I Iنبود ماسک

چــرا هیچ داروخــانــه ای در شهرستان بجنورد
ماسک و لوازم ضدعفونی کننده ندارد؟ در حالی
که اخبار اعالم کرد در سراسر کشور توزیع شده
است .استانداری پاسخگو باشد.

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

کمک به سیل زدگان
شیروانی

روزنــامــه خــراســان در شماره  7785که 6
اردیبهشت  1355به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از کمک های صورت گرفته به
سیل زدگــان شیروانی خبر داده اســت .در
این مطلب می خوانیم« :بارندگیهای اخیر
همانطور که در قوچان و بجنورد خسارات
فراوانی بوجود آورد شهر شیروان را بی نصیب
نگذاشت و قهر طبیعت موجب ویــرانــی و
خسارات زیادی در این منطقه گردید .بدنبال
این جریان جلسه فوق العاده انجمن شهر با
حضور فرماندار و شهردار شیروان تشکیل
گــردیــد .در ایــن جلسه ضمن تــبــادل نظر
حسابی در بانک افتتاح گردید و اعضاء حاضر
در جلسه مبلغ یکصد هزار ریال بحساب مزبور
واریز نمودند ...خوشبختانه اهالی نیکوکار
شیروان تا حد امکان سیل زدگان تهی دست
را یاری نمودند .کمک استاندار خراسان و
اقــدامــات [صــورت گرفته] باعث گردید که
سیل زدگــان این ناحیه آرامــش نسبی پیدا
کنند و مقامات این شهر درصــدد هستند از
هفته آینده بازسازی و نوسازی  193خانه
خراب شده را آغاز نمایند   ».

نگرانیازقربانی شدن سالمتدرکشتارگاه بجنورد

محمدی -چندی پیش خبر تعطیلی تنها کشتارگاه صنعتی استان در
این اوضاع «کرونا»یی ،نگرانی های جامعه را بیشتر کرد؛ کشتارگاهی که
این روزها با توجه به دغدغه تهیه و توزیع بهداشتی و سالم گوشت باید به
کمک خانواده ها و جامعه بیاید ،تعطیلی اش بر نگرانی های این روزهای
ساکنان مرکز استان افزود.
هر چند تالش شد کمبود گوشت در مرکز استان احساس نشود ولی
همچنان نگرانی بابت تهیه گوشت بهداشتی از دغدغه های شهروندان
است.روز گذشته و در اولین روز از راه اندازی دوباره کشتارگاه صنعتی
بجنورد ،راهــی این مجموعه شدم تا از نزدیک در جریان اقدامات و
کارهای انجام شده قرار گیرم.کفپوش های سالن ذبح دام (سبک و
سنگین) مناسب نبود و در برخی نقاط کنده شده و به سیمان زیرسازی
رسیده بود.در این روزها که مردم بدون شستن دست با مواد ضدعفونی
کننده دست به چیزی نمی زنند و برخی افراد هم از ماسک و دستکش
در انجام کارهای روزمــره خود استفاده می کنند ،دیدن برخی افراد
شاغل در این کشتارگاه ،بدون ماسک و با لباس های رنگ و رو رفته و
غیربهداشتی و گاهی چکمه های سوراخ بر نگرانی هایم افزود.به گفته
«محمدرضا معظمی» عضو شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد ،لباس

های نیروهای کشتارگاه متعلق به  3سال پیش است و البته به این
موضوع هم اشاره کرد که در اولین اقدام برای تمام افراد  3دست لباس
به همراه چکمه و ماسک فراوان تهیه خواهد شد.
استفاده از ماسک در نقطه حساسی مانند کشتارگاه از ضروریات است.
خراب و غیر قابل استفاده بودن چند وسیله و مکان از جمله سردخانه و
دستگاه شکمبه پاک کنی هم بر این موضوع پافشاری می کرد که نیاز
است از این کشتارگاه حمایت های بیشتری انجام شود چرا که زنجیره
اصلی تولید گوشت استان از این کشتارگاه آغاز می شود و هرگونه سهل
انگاری در این خصوص ،سالمتی بسیاری از خانواده ها را به خطر خواهد
انداخت.در زمان حضورم در کشتارگاه صنعتی بجنورد ،خبری از حضور
ناظران شرعی و بهداشتی در سالن ذبح نبود ،هرچند ممکن است قبل
از حضورم از کشتارگاه رفته باشند و از طرفی آب ناشی از شستن محل
تداخل بین سالن ذبح و محل نگهداری دام زنده ،بدون هیچ هدایتی در
محوطه رها شده است .به گفته یکی از نیروهای این کشتارگاه ،دستگاه
بسته بندی گوشت به دلیل شور بودن آب زنگ زده و خراب است .یکی
بودن سردخانه الشه گوسفند و گاو ،مسدود بودن خروجی آب ناشی از
شستن سالن ذبح در چند نقطه ،غیر فعال بودن دستگاه شکمبه پاک

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی اعالم کرد:

زمان واریز سود سهام عدالت جاماندگان
شــیــری -ســود ســهــام عــدالــت ســـال  97بــرای
جاماندگان تــا پــایــان فــروردیــن واری ــز مــی شــود.
مــدیــرعــامــل شــرکــت ســرمــایــه گـــــذاری ســهــام
عدالت خراسان شمالی روز گذشته با بیان این
مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :با این که
واریــز سود سهام عدالت مشموالن از اول اسفند

آغاز شده است اما هنوز  10درصد از مشموالن
سهام عدالت موفق به دریافت سود سال  97خود
نشده اند«.ابراهیم قربانی» دلیل واریــز نشدن
سود سهام عدالت برخی مشموالن را وارد کردن
دیرهنگام شماره شبا ذکر کرد و گفت :با شروع
واریــز سود سهام عدالت ،مشموالن زیــادی برای

گزارشی از حال و روز توزیع اقالم بهداشتی
روز گذشته  5داروخانه در شهر بجنورد اقالم بهداشتی
را توزیع کردند که این امر با صف های طوالنی مردم
مواجه شد به نحوی که در کمتر از یک ساعت اقالم
مورد نظر به پایان رسید و بسیاری از مردم دست خالی
به خانه های خود بازگشتند.
یکی از شهروندان که روز گذشته با شنیدن اخبار برای
خرید به یکی از داروخانه های مورد نظر آمده بود،
گفت :کارمند هستم و مجبورم برای ارائه خدمات به
مردم هر روز در محل کارم حاضر شوم اما بسیار نگران
ابتالی خودم به ویروس کرونا هستم.وی که تمایلی
به ذکر نام خود در این گزارش ندارد ،ادامه داد :روز
دوشنبه به محض مطلع شدن از توزیع ماسک و اقالم
بهداشتی به یکی از داروخانه های اعالم شده مراجعه

کــردم اما با صف بسیار طوالنی مواجه شــدم.وی با
بیان این که اعالم شده بود ماسک نیز توزیع می شود،
اعالم کرد :متاسفانه تنها یک ماده ضدعفونی کننده
در بطری کوچکی توزیع می شد که قیمت باالیی نیز
داشت و هر بطری  20هزار تومان فروخته می شد.وی
ادامه داد :صاحب داروخانه اعالم کرد مایع ضدعفونی
تمام شــده اســت و مــن دســت خالی بــه محل کــارم
بازگشتم«.بهزادیان» یکی دیگر از شهروندان که روز
گذشته به  5داروخانه نیز رفته بود ،افزود :همه آن ها
اعالم کردند که اقالم بهداشتی را تمام کرده اند و این
سوال برایم ایجاد شد که مگر موارد توزیع شده چقدر
بود که به این زودی تمام شد.او ادامه داد :یک هفته
است تمام شهر را برای خرید یک ماسک می گردم اما

کنی و دستگاه الشه سوز از دیگر مــواردی بود که نمی توان به آن جا
مراجعه کرد و چیزی از آن ننوشت.
عضو شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد ادعــا کرد که چون این
کشتارگاه سوددهی نداشت ،پیمانکاران قبلی بیمه و دستمزد کارگران
را پرداخت نکرده بودند .وی همچنین مدعی شد که کــارگــران این
کشتارگاه  28بهمن سلب مسئولیت کرده بودند اما شهرداری به منظور
رفع مشکل ،خواستار ادامه فعالیت آن ها تا  10روز دیگر شده بود که طی
این مدت هیچ نتیجه ای حاصل نشد و باالخره با سلب مسئولیت کردن
کارگران کشتارگاه تعطیل شد.
روز گذشته به گفته یکی از نیروهای شاغل در این کشتارگاه ،حدود 170
گوسفند و  13گاو ذبح شدند و امروز صبح اولین محموله تولیدی گوشت
کشتارگاه صنعتی بجنورد بعد از یک هفته تعطیلی ،راهی بازار خواهد
شد و پیگیری رفع نواقص بهداشتی این کشتارگاه با توجه به حساسیت
های موجود در تهیه بهداشتی سبد غذایی هم ادامه خواهد داشت .به
گفته عضو شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد ،تمام نیروهایی که
در زمان مدیریت شرکت سابق در این کشتارگاه فعالیت داشتند ،به
کارگیری شده اند و تعدیلی صورت نگرفته است.

پیگیری در خــصــوص واریـــز نــشــدن ســود سهام
عدالت شان مراجعه می کنند و تماس می گیرند
که با توجه به شرایط کنونی از آن ها خواسته شده
فقط با شماره تلفن های اعالم شده تماس بگیرند
و از مراجعه حضوری بپرهیزند .وی خاطرنشان
کــرد :مشموالنی که هنوز ســود سهام عدالت به
حساب های شان واریز نشده نگران نباشند ،ما به
نمایندگی از آن ها پیگیر واریز سود سهام عدالت
هستیم و بــا رفــع مشکل ،ســود تمام ایــن افــراد
حداکثر تا پایان فروردین سال آینده واریز خواهد

شد.وی تصریح کرد :افرادی که قب ً
ال شماره شبای
خــود را وارد کــرده انــد و ســود سهام عــدالــت به
حساب شان واریــز نشده اکنون حساب شان در
حال بازبینی است.وی اضافه کرد :افرادی هم به
تازگی شماره شبای خود را اعالم می کنند که نیاز
به راستی آزمایی و تأیید دارد و حدود  6ماه زمان
نیاز است.وی اظهار کرد :برخی افراد هم به دلیل
این که حساب شان مسدود شــده ،واریــز سود به
حساب شان امکان پذیر نبوده است که پس از رفع
مسدودی ،به حساب شان واریز خواهد شد.

چیزی پیدا نمی کنم .این شهروند البته اضافه کرد
که مایع ضدعفونی در این داروخانه ها با قیمت های
متفاوت توزیع می شــد ،به نحوی که یک داروخانه
 15هزار تومان و دیگری  20هزار تومان این کاالی
بهداشتی را می فروخت.
او اعــام کــرد :هر داروخــانــه ای  750شیشه مایع
ضدعفونی کننده توزیع کرد که در کمتر از  45دقیقه
تمام شد.به گفته این شهروند ،این توزیع به شیوه
ای نامناسب انجام شد ،زیــرا مــردم بــدون ماسک در
داروخانه ها تجمع کرده بودند و برای دیگر مراجعه
کنندگان نیز مشکالتی ایــجــاد شــده بــود.یــکــی از
شهروندان که برای خرید مایع ضدعفونی در صف
خرید در داروخانه محل فروش این ماده بهداشتی
ایستاده بود ضمن گالیه از قیمت آن گفت :مسئوالن
و متولیان مردم را از تجمع برحذر می دارند اما هم
اکنون با این شیوه توزیع مردم در داروخانه ها تجمع

کرده اند در حالی که افراد بیمار نیز در میان آن ها
هستند« .صــادقــی» با اشــاره به حضور اف ــرادی که
ماسک ندارند ادامه داد :با این شرایط چه تضمینی
وجود دارد که یکی از افــراد ایستاده در صف کرونا
نداشته باشد.
«محمدی» یکی از شهروندان که نظاره گر صف ایجاد
شده برای خرید مایع ضدعفونی کننده است نیز با
نامناسب خواندن این شیوه توزیع گفت :افــراد در
حاشیه شهرها به تهیه این مواد بهداشتی بیشتر نیاز
دارند و چه بهتر که در مراکز بهداشتی که در محالت
حاشیه وجــود دارد ایــن اقــام توزیع شــود تا شاهد
تجمع های پرخطر در داروخانه ها نباشیم.
وی بــا اش ــاره بــه برخی اظهارنظرها مبنی بــر رونــد
صعودی ابتال به این بیماری در استان اظهار کرد:
مسئوالن باید به فکر تأمین اقالم بهداشتی همچون
مواد ضدعفونی کننده ،ماسک و دستکش باشند در

اخبار

افزایش آمار مبتالیان به
کووید  19در استان
ازیکشنبهتاروزگذشته10نفربهآمارمبتالیانبهکووید
 19در استان اضافه شده و تاکنون  34نفر در خراسان
شمالی به این ویروس مبتال شده اند .سرپرست دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی این خبر را اعالم و با اشاره
به تالش های مجاهدانه کادر بهداشتی و درمانی این
دانشگاه و تقدیر از آنان خاطرنشان کرد :با کوشش های
شبانه روزی انجام گرفته تاکنون  8نفر از مبتالیان به این
ویروس بهبود یافته و از مراکز درمانی مرخص شده اند.
به گزارش وبدا ،دکتر «سید احمد هاشمی» در توضیح
آمار کلی مبتالیان به این بیماری به تفکیک شهرستان
ها نیز اظهارکرد :در بجنورد  18نفر ،در شیروان  3نفر،
در مانه و سملقان  3نفر ،در گرمه  2نفر و در اسفراین
 8بیمار مبتال به کووید  ۱۹ثبت شده است .وی افزود:
تاکنون فقط یک نفر فوتی تایید شده بر اثر ابتال به کووید
 19در استان ثبت شده است.

تعطیلی مراکز تجاری
سهگنبد و سیاهدشت

میم پــرور -بنا بر مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله
با ویــروس کرونا در فــاروج و به منظور جلوگیری از
ازدحــام جمعیت در فروشگا ه های پوشاک و کفش
روستاهای سه گنبد و سیاهدشت ،در راستای حفظ
سالمت مردم این اماکن تا اطالع ثانوی تعطیل شدند.
«احــســان افــتــخــاری» رئیس اداره صنعت ،معدن و
تجارت فــاروج با بیان این مطلب افــزود :از قشرهای
ن های همجوار
مختلف مردم این شهرستان و شهرستا 
خواهشمندیم با توجه به روزهــای پایانی سال به این
فروشگاه ها مراجعه نکنند.

غیر این صــورت با شیوع بیشتر بیماری مــردم دچار
التهاب و استرس باالیی می شوند و ایــن موضوع
مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.این روزها شهروندان به
شدت به دنبال برخی اقالم بهداشتی هستند تا اصول
اولیه پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا را رعایت کنند
اما سودجویی ها ،کمبود نظارت ها و برخی عوامل
دیگر موجب کمبود اقالم بهداشتی به ویژه ماسک در
شهر شده است.
یکی از فروشندگان کــاالهــای طــب نیز گفت :روز
دوشنبه بسیاری از مردم که از توزیع این اقالم جامانده
بودند ،به فروشندگان کاالهای طب مراجعه کردند تا
ماسک خریداری کنند اما ما از فروش این محصوالت
منع شده ایم و موجودی نیز برای ارائه به مردم نداریم.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیز اعالم کرد:
اقالم بهداشتی از جمله ماسک در  5داروخانه بجنورد
توزیع شد.

