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نوشتاری از آیت ا« ...یعقوبی»

 I Iنبود ماسک برای جانبازان

به یاد سه پدر

جانباز  70درصد هستم .همسرم بیشتر داروخانه
های بجنورد را برای یافتن ماسک گشت اما دریغ
از یک ماسک .به بنیاد شهید هم چندبار زنگ زدم
اما خبری از تهیه ماسک بــرای افــراد در معرض
خطر نیست.

 I Iسالمتی مواد غذایی

آیا نباتها و آبنبات ها به شکل بهداشتی تهیه می
شوند؟ چندی پیش مغازه کوچکی را دیدم که در
آن مــواد کام ً
ال غیربهداشتی در چرخ مخصوص
ریخته می شد ،چرا بر سالمت مواد غذایی تولیدی
در استان نظارت نمی شود.

 I Iچاله ها

کوچه شکیبای  20واقــع در  ۱۶متری شهید
شکیبا در بجنورد  3چاله بزرگ و آسفالت خراب
دارد .روزی نیست که ماشین هــای عبوری به
داخل این چاله نیفتند و جلوبندی آن ها آسیب
نبیند که این امر به معضلی برای اهالی و رانندگان
تبدیل شده است .چندین بار به شهرداری منطقه
 ۲مراجعه کــرده ایــم امــا کسی پیگیر مشکل ما
نیست.

 I Iاطالع رسانی کرونایی

دوشــنــبــه شــب ماشین آتــش نشانی شــهــرداری
بجنورد در حال اطالع رسانی بابت شیوع ویروس
کــرونــا بــود ولــی متاسفانه شخصی کــه متن را
قرائت می کرد طوری صحبت می کرد که به جز
خودش کسی متوجه صحبت هایش نمی شد .ما و
همسایگان مان اص ً
ال متوجه صحبت های این فرد
و اطالع رسانی هایش نشدیم.

 I Iسگ های ولگرد

چند روز اســت تــعــدادی سگ ولگرد در اراضــی
انتهای خیابان میرزا رضا کرمانی جنوبی دیده می
شوند و عابران از دیدن آن ها به وحشت می افتند
به ویژه این که نگرانی شیوع ویروس از طریق این
حیوانات نیز وجود دارد ،لطف ًا شهرداری بجنورد
اقدامی در این خصوص انجام دهد.

 I Iتوزیع کاالهای احتکار شده

کاالهای احتکار شده به ویــژه ماسک ها و مواد
ضدعفونی کننده ای که هر از گاهی خبرش را می
خوانیم ،دقیق ًا کجا توزیع می شود که شهروندان
از آن ها بهره مند نمی شوند؟ سازمان صمت و
تعزیرات شفاف سازی کنند.

 I Iنبود پیاده رو

برخی خیابان های اصلی شهر بجنورد پیاده رو
ندارند و عابران برای تردد در آن ها با مشکالت
زیادی مواجه هستند .ای کاش برای این مسائل
ساده شهری فکری می شد.

 I Iنگهداری از دام در شهر

در بسیاری از خانه های شهر درق دام نگهداری
مــی شــود کــه ایــن مــوضــوع مــوجــب آزار و اذیــت
زیاد همسایگان شــده اســت و دستگاهی بر این
موضوع نظارت ندارد.

 I Iساعت کاری ادارات

ای کاش ساعت کــاری ادارات را دوبــاره کم می
کردند تا حداقل کارکنان ادارات بیشتر در خانه
بمانند و از شیوع ایــن بیماری جلوگیری شود،
همسرم کارمند است و بسیار نگران ابتالی او و
اعضای خانواده ام به ویروس کرونا هستم.

 I Iرعایت نشدن بهداشت

روز گذشته در خیابان میرزا رضا کرمانی جنوبی
کــه ساخت و ســاز زی ــادی در آن در حــال انجام
است ،دیدم که کارگران ساختمانی برای خوردن
صبحانه و ناهار به شکل غیربهداشتی روی زمین
نشسته بودند .ای کاش این قشر زحمتکش هم
بیشتر به این موارد توجه می کردند.

 I Iشهریه مدارس غیر دولتی

روز سه شنبه بــرای ما والــدیــن یکی از مــدارس
غیردولتی پیامکی آمد که زودتــر شهریه مدرسه
را پرداخت و با مدرسه تسویه حساب کنیم ،این
در حالی است که همسرم راننده است و به دلیل
شیوع ویروس تعداد مسافرانش به شدت کم شده،
ای کاش موسسان مدارس غیر دولتی به این گونه
مشکالت مردم دقت داشته باشند.

 I Iکوچه نیمه آسفالت

یکی از فرعی هــای کوچه گلستان  ۱۱تا نیمه
آســفــالــت ش ــده اس ــت و بقیه آن خــاکــی اســت.
شهرداری که اقدام خوبی برای آسفالت این کوچه
کرده است ای کاش پروژه را به اتمام برساند.

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

اســدی -بیش از یــک مــاه از وعــده اتــمــام عملیات
جهادی در ناظرآباد گذشته و خبرنگار ما در چند روز
متوالی برای بررسی پیشرفت کار سری به ناظرآباد
زده اســت .سه شنبه ،آفتاب گل و الی کوچه ها را
خشک کرده بود.
وضعیت آب و هوا می گفت که روز خوبی برای اجرای
عملیات عمرانی است اما در این روز تنها چند کارگر
در پارک در حال احداث ،کار می کردند و عملیات
اتصال لوله های فاضالب متوقف شده بود .در کوچه
هایی مانند ناظرآباد  21عملیات اتصال انشعاب
شبکه فاضالب شهری به اتمام رسیده بــود امــا به
نظر نمی رسید دستگاه مرتبط قصد آغــاز عملیات
آسفالت را داشته باشد .گل و الی خشک شده تمام
کوچه را فرا گرفته و در قسمت های حفاری شده،
عبور و مرور خودروها موجب نشست کوچه شده بود.
در همین کوچه یکی از ساکنان در حال تمیز کردن
مقابل در خانه خود بود .او به خبرنگار ما اعالم کرد:
مدت هاست با این که کار شبکه فاضالب تمام شده

اما خبری از کارگران در این کوچه نیست.وی با بیان
این که قرار بود چهره این محله تغییر کند ،ادامه داد:
چهره آن تغییر کرده اما اکنون بدتر از قبل شده و گل
و الی همه جا را فرا گرفته است.
از کوچه ناظرآباد  23عبور کردم .در این کوچه برخی
مسیرهای تازه حفاری شده وجود داشت ولی خبری
از کارگران و نیروها نبود .فقط در انتهای این کوچه
چند کارگر در پارک مشغول به کار بودند .پیشرفتی
در کار حاصل شده بود اما آن چیزی نبود که مردم
و ساکنان ناظرآباد انتظار داشتند .زیرسازی برای
فرش کــردن کف پــارک در حال انجام و تاسیسات
نوری این مکان انجام شده بود و کابل ها و سیم های
برق از زیر خاک بیرون آمده بودند .سطل های زباله
تعبیه شده بودند و تابلوی نام پارک نصب شده بود.
ساعت  12روز گذشته خبرنگار ما به این محله رفت.
ای کاش مسئوالن در این روز با خبرنگار ما سری به
کوچه پس کوچه های ناظرآباد می زدند .گل و الی
خشک شده در در و دیوار کوچه ها و چاله های عمیق

آش همان آش و کاسه همان کاسه؛ قصه تنها کشتارگاه مرکز استان

کدامیک؛ ذبح دام یا ذبح بهداشت؟!
محمدی -در دومین روز فعالیت رسمی دوبــاره
کشتارگاه صنعتی بجنورد ،شرایط محیط کار
تفاوت چندانی با روز اول نداشت و همچنان برخی
مشکالت چشم نوازی می کرد .با این که شست و
شوی سالن ذبح ،قبل و بعد از هر ذبح دام سنگین
انجام می شد و ضدعفونی کردن محوطه کشتارگاه
در حــال انــجــام ب ــود ،ولــی افــــرادی از نیروهای
کشتارگاه بدون ماسک ،دستکش و لباس مناسب
در حال فعالیت بودند و برخی از آنان تاکید کردند
که قــرار اســت لباس مناسب ،چکمه و دستکش
مناسب در اختیارشان قرار داده شود .نکته مهمی
که باید به آن اشاره کرد این است که در شرایطی
فعلی شیوع کرونا که عقل و شرع حکم می کند
رعایت بهداشت باید در صدر امور قرار گیرد و همه

باید مسائل بهداشتی را بیش از گذشته رعایت کنند
و الزم است فکری عاجل و چاره اندیشی مناسبی
برای وضعیت بهداشتی این کشتارگاه شود چرا
که طبق دیــده های خبرنگار ما فع ً
ال «آش همان
آش است و کاسه همان کاسه» قصه تنها کشتارگاه
صنعتی مرکز استان اســت! و باید پرسید اکنون
با ذبح دام رو به رو هستیم یا ذبح بهداشت؟!عضو
شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد هم به این
موضوع اشــاره کرد که لباس و دستکش مناسب
سفارش داده شده است و طبق گفته وی قرار بود
عصر دیروز تحویل داده شود.
همچنین به گفته وی با قول های مساعد قرار است
مشکل کفپوش سالن ذبح دام نیز تا آخر همین
هفته حل شود«.معظمی» در خصوص جوالن چند

اخبار

جوی نسبت ًا پایدار تا پایان هفته
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بیانگر جوی نسبت ًا
پایدار تا اواخر هفته و تداوم افزایش دما در منطقه است .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان پدیده غالب تا جمعه آسمانی صاف ،افزایش ابر و وزش باد خواهد بود« .هادی
زاده» اعالم کرد :روند افزایش دما تا اوایل هفته آتی در استان ادامه خواهد داشت .بر اساس اعالم
هواشناسی استان طی  24ساعت منتهی به صبح سه شنبه ،کوسه با کمینه دمای منفی  7درجه
سانتی گراد و اسماعیل آباد با بیشینه دمای  14درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان
بود .همچنین در این مدت بجنورد به ترتیب دارای کمینه و بیشینه دمای منفی  3و  10درجه سانتی
گراد باالی صفر بود.

برخورد با  40راننده اتوبوس متخلف در استان
شیری -معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از برخورد با
 40راننده متخلف به دلیل توقف در خارج از پایانه های مسافربری خبر داد«.سعید سبحانی» گفت :از
ابتدای ممنوعیت توقف ناوگان مسافربری در خارج از پایانه ها در استان  40راننده متخلف در این زمینه
شناسایی شده اند و با آنان برخورد قانونی شده است.وی افزود :به منظور کنترل و پیشگیری از ابتال به
ویروس کرونا ،توقف ناوگان مسافربری (اتوبوس و مینی بوس) در خارج از پایانه ها ممنوع است و توقف
در محدوده شهری تخلف محسوب می شود.وی اضافه کرد :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان با استفاده از سامانه سپهتن نظارت های خود بر رفتار رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافربری را
تشدید کرده است.وی ادامه داد :برای نظارت هوشمند بر تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای ،دستگاهی
درون اتوبوس ها نصب شده که از طریق سیم کارت های  GFMو  GPRSبه طور مداوم اطالعات تعریف
شده داخل ماشین را به مراکز پلیس راهور و اداره مدیریت راه های این اداره کل ارسال می کند.

به همت فعاالن کانون عالمه امینی بجنورد صورت گرفت؛

توزیع مواد ضدعفونی کننده در بین خانواده های
محروم شهر
مدیرکانون فرهنگی و هنری عالمه امینی(ره) بجنورد از تهیه بسته های بهداشتی شامل مواد شوینده
و ضدعفونی کننده و توزیع آن ها در مناطق محروم شهر بجنورد خبر داد« .اصغر لنگری» گفت :اعضای
کانون فرهنگی و هنری عالمه امینی(ره) با همکاری گروه جهادی و فعاالن هیئت مذهبی اقالم
بهداشتی و ضدعفونی کننده را بسته بندی و در بین اهالی کوی صادقیه به ویژه خانواده های نیازمند
توزیع کردند .وی ادامه داد :این بسته های بهداشتی تاکنون بین  200خانواده توزیع شده اند.

اجرای طرح آب رسانی به
صفی آباد
روزنــامــه خــراســان در شماره  7786که 7
اردیبهشت  1355به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  3از اجــرای طــرح آب رسانی به
صفی آباد خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :عملیات اجرائی طرح آب رسانی
صفی آباد از توابع شهرستان اسفراین بوسیله
اداره کل تعاون و امور روستاهای خراسان
پایان یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت.
اجرای این طرح بهداشتی که  1800نفر از
آن بهره می گیرند  255000ریــال هزینه
داشته که از محل اعتبارات طرحهای منفرد
روستایی تامین و پرداخت شده است».

تشکیل  15پرونده کرونایی در تعزیرات
صدیقی -از سوم اسفند امسال تا صبح سه شنبه  15پرونده گران فروشی و احتکار مربوط به ویروس
کرونا در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد .همزمان با شیوع ویروس کرونا و لزوم استفاده مردم
از اقالم بهداشتی برای پیشگیری از مبتال شدن ،عده ای سودجو برای پرکردن جیب شان از این
فرصت سوء استفاده و اقدام به احتکار اقالم بهداشتی از قبیل دستکش ،الکل و ماسک کردند که به
موازات آن نیز تشدید برخورد و نظارت ها از سوی مراجع نظارتی در استان آغاز شد .به گفته مدیرکل
تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا بازرسان تعزیرات طی گشت های
مشترک با سایر مراجع نظارتی با  98اکیپ  540بازرسی طی دو نوبت صبح و عصر از بازار استان
انجام دادند« .سیدالموسوی» اعالم کرد :این بازرسی ها منجر به تشکیل  12پرونده گران فروشی و
 3مورد احتکار در تعزیرات شد .به گفته این مسئول ،اقالم بهداشتی کشف شده از سوی معاونت غذا و
دارو و سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بین صنف های مختلف جهت عرضه به مردم توزیع شد.
«سیدالموسوی» افزود :نظارت ها بر بازار و برخورد با سودجویان تا زمان برطرف شدن کمبود اقالم
بهداشتی در بازار ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با محتکران و گران فروشان
برابر با قانون به شدت برخورد خواهد شد.

که برخی همچنان پر از آب بودند ،تصویر تکراری در
کوچه های ناظرآباد بود .در بخش هایی از کوچه ها
تردد غیرممکن بود و برخی برای گذشتن از کوچه
بــا دشـــواری هــای زی ــادی مــواجــه مــی شــدنــد .حتی
خودروها نیز برای تردد مشکل داشتند .حفاری های
نصف و نیمه و جراحی آسفالت های قدیمی بدون به
سازی به دردسری جدید برای اهالی تبدیل شده بود.
یکی از ساکنان با دیدن خبرنگار ما سفره دل خود را
بــاز کــرد و ایــن گونه سخن گفت« :خــدا را شکر که
وضعیت ما را درک کردید .این داستان تلخ زندگی در
ناظرآباد است .در روزهای بارانی که وضعیت وخیم
تر اســت ،با ایــن که قــرار بــود وضعیت سامان دهی
شود اما االن نصف و نیمه رها شده است».از وضعیت
وخیم این محله در این روزهر چه بگوییم کم گفته ایم،
آسفالت های خراب و چهل تکه ،زمین های بایر و رها
شده و انبوهی از نخاله در زمین های بایر به معضلی
شهری برای ناظرآباد تبدیل شده است .این محله
در این چند روز هیچ تصویری از یک محله شهری

سگ در محوطه کشتارگاه هم گفت که یکی از
اعضای شــورای شهر قول داده است مشکل پاره
بــودن فنس ها حل شــود تا سگ ها نتوانند وارد
محوطه کشتارگاه شوند.وی با اشــاره به ضرورت
حضور فیزیکی نــاظــران شرعی و بهداشتی در
کشتارگاه افزود :ناظر شرعی معرفی شده است و
به وی تاکید کرده ایم که در زمان ذبح حتم ًا باید در
محل حضور داشته باشد و دکتر دام پزشک هم به
عنوان مسئول فنی حضور خواهد یافت«.معظمی»
در خصوص مشکل بسته بودن  2خروجی آب در
کف سالن ذبح دام هم قول داد که فنر زدن محل
خــروج آب انجام شود تا مشکلی بــرای خــروج آب
در سالن ذبح وجود نداشته باشد .به گفته یکی از
نیروهای کشتارگاه ،سرحال و سالم بودن دام ها
قبل از ذبح توسط دام پزشک بررسی و در صورت
نبود مشکل خاص ذبح انجام می شود و اگر مشکلی
باشد دام از چرخه ذبح خارج می شود تا سالمت
مردم تهدید نشود«.رضوی» نماینده دام پزشکی

نداشت ،محله ای محروم و دورافتاده و وعده های
شهردار برای آن هنوز محقق نشده بود.
چند کوچه اول ناظرآباد که کوچه های فراموش شده
هستند و حتی آسفالت و گویا در برنامه رسیدگی
مدیریت شهری نیز قرار ندارند .زنی که در مقابل
یکی از خانه ها ایستاده است به خبرنگار ما گفت:
مشکالت این منطقه تمام نشدنی است ،وقتی دیدیم
شهرداری برای رسیدگی به این محله آمده خوشحال
شدیم اما االن کار تعطیل یا نیمه تعطیل است و تنها
چند نفر در پارک مشغول به کار هستند.
وی البته به فضوالت حیوانی رها شده در کوچهها هم
اشاره کرد و افزود :اگر این کوچه ها آسفالت شوند
دیگر مردم دام های خود را در کوچه ها رها نمی کنند
و چون اکنون کوچه ها بیشتر منظر روستایی دارند تا
شهری این اتفاق ها می افتد.
وی از شهردار می خواهد زودتر کار آسفالت کوچه
ها را آغاز کند .شهردار بجنورد روز گذشته به تماس
خبرنگار ما پاسخ نداد.

مستقر در کشتارگاه صنعتی بجنورد هم به این
موضوع اشاره کرد که در مدت ذبح دام ها ،مشکل
خاصی نــبــوده و هرچند اصــاحــی وجــود داشته
ولی مــوردی برای معدوم سازی دام نبوده است.
به گفته مسئول پیگیری امور تاسیسات کشتارگاه
هم ،مشکل اساسی در خصوص تاسیسات وجود
نــدارد و برخی ریزه کاری ها با تالش و مساعدت
انجام خواهد شد.هرچند به گفته یکی از نیروهای
کشتارگاه ،در این مدت شهردار بجنورد تنها یک
بار از این کشتارگاه بازدید کرده است ولی انتظار
داشتند که مشکالتی که در این بازدید مطرح شده
است در اســرع وقت حل شــود.روز گذشته حدود
 166دام سبک و سنگین ذبــح شد و امــروز قرار
است به قصابی ها تحویل داده شود.باید منتظر
ماند و دید آیا مشکالت و نگرانی ها قرار است در
این کشتارگاه خانه نشین شوند یا با به ثمر نشستن
برخی وعده ها ،شاهد رخت بربستن مشکالت از
تنها کشتارگاه صنعتی استان خواهیم بود؟

پدر نعمتی بی بدیل ،رحمتی بیهمتا ،سایهای
گسترده ،سروری یکتا ،تکیهگاهی استوار و واژه
ای زیبا و ماندگار است .دوست دارم از سه نفر که
بر من حق پدری داشتند یاد کنم:
اول مرحوم «محمدحسن کــارگــزار یعقوبی» که
وجودم در گرو وجود اوست و از صلب او به زندگی
اجازه ورود یافتم.
دوم پــدری که نامش «محمد حسین» بود و حق
تعلیم قرآن برمن دارد و مرا با آیات قرآن آشنا کرد و
کتاب خدا را به من آموخت.
سوم مرحوم حاج «عباسعلی تختی» ،پدر مهربانی
که ثمره وجــودش را به عقد من درآورد و امــروز
پشتوانه مستحکم و محرم اسرار مادر فرزندان من
است.
در ایام والدت با سعادت پدر امت امام علی(ع) به
این ۳پدر و همه پدران درود می فرستم.

شنیده های کرونایی
 I Iتوقیف یک کامیون ماسک

شنیده می شود یکی از فروشندگان کاالی طب
چند روز پیش  4میلیون تومان ماسک خریداری
کــرده و به باربری تحویل داده بود تا به بجنورد
برسد اما طی مسیر ،گویا با هوشیاری ،خودروی
حامل متوقف و همه ماسک ها ضبط شد و در
اختیار قانون است.

 I Iتدابیر کرونایی یک روستا

شنیده شده است در یکی از روستاهای استان،
افرادی که از استان های دیگر نزد خانواده های
شــان در ایــن روستا بر می گردند توسط شــورا و
بهداشت آن روستا «قرنطینه کرونایی» می شوند.

 I Iفروش شیشه شوی به جای مایع
ضدعفونیکننده

شنیده می شود که برخی افراد شیشه شوی را به
عنوان مایع ضدعفونی کننده به مردم می فروشند
که نیاز به برخورد ناظران دارد.

 I Iبازگشت یک بیمار کرونایی به بیمارستان

شنیده شده است فردی مشکوک به کرونا ،قبل
از مشخص شدن جواب آزمایش ،با بهبودی حال
عمومی اش و این احتمال که تست ابتالی او منفی
است ،از بیمارستان مرخص و بعد از ترخیص وی
مشخص شد که تست او مثبت است و بعد از چند
روز به بیمارستان برگردانده شد.

