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در خطبه های مجازی امام جمعه اعالم شد:

 I Iفعالیت نکردن دندان پزشک

 I Iجوی آب یا مکان نخاله؟

برخی جوی های آب خیابان سیدجمال الدین
اسدآبادی بجنورد به محل تخلیه نخاله تبدیل شده
است و دیدن آن واقع ًا حال آدم را بد می کند .چرا
برخی شهروندان که در حال ساخت و ساز هستند
مسائل شهری را رعایت نمی کنند؟

I Iآسفالت

کوچه های خیابان رودکی بجنورد سال هاست بدون
آسفالت است ،آیا شهرداری برنامه ای برای آسفالت
آن ها دارد یا همچنان بدون آسفالت باقی می ماند؟

 I Iاقدامات غیر ضروری

برخی اقداماتی که در شهر بــرای فــرا رسیدن
نــوروز انجام می شود ،غیرضروری است ،زیرا با
وجود شیوع بیماری کرونا انسان نگران ابتالی
شهروندان و کارگران می شود .ای کاش اول به
امور اولویت دار بپردازیم.

 I Iمالکان باانصاف باشند

کاش حاال که اصناف بعد از رکود شدید تا تعطیلی
بــازار بعد از شیوع ویــروس کرونا آسیب جدی
بــه کسب و کــارشــان خ ــورده حــداقــل مالکان با
مستاجران اندکی مدارا کنند.

 I Iضدعفونیروستاها

ما برخی اهالی روستاهای بجنورد درخواست
می کنیم ،همان گونه که شهرها ضدعفونی می
شوند به ما هم مواد ضدعفونی کننده بدهند تا
ما هم معابر روستای مان را ضدعفونی کنیم ،ما
روستاییان بــرای ضدعفونی کــردن روستا اعالم
آمادگی می کنیم.

پرونده پدهای الکلی روی
میز تعزیرات

فلسفه امتحان و ابتال

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

در ایــن روزهــا که ویــروس کرونا موجب وحشت
بسیاری از افراد شده ،بسیاری از دندان پزشک
ها هم دیگر خدماتی به بیماران ارائه نمی دهند.
چند روز پیش دندان درد شدیدی داشتم اما هیچ
دندان پزشکی حاضر به معاینه و درمان نبود.

اخبار

اسدی -اگر چه آخرین نماز جمعه سال هم به خاطر
شیوع کرونا روز گذشته برگزار نشد اما خطبه های
غیرحضوری امام جمعه بجنورد به تحریریه روزنامه
«خراسان شمالی» ارسال شد .در این خطبه ها آیت
ا« ...یعقوبی» گفت :در قرآن موضوعی که بارها تکرار
شده ،ابتالی مومن است و از نگاه قرآن ،انسان های
مومن در زندگی باید آزمون هایی را پشت سر بگذارند
و ابتالئاتی ببینند تا پخته شوند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که قرآن مجید
می گوید «ما شما را امتحان می کنیم و از شما آزمون
بندگی و استقامت می گیریم» اعالم کرد :این آزمون
های الهی استثنا ندارد و هیچ کس نمی تواند بگوید
من در این آزمون ها شرکت نمی کنم و همه باید در
این آزمون ها شرکت کنیم و نمره قبولی بگیریم.
امــام جمعه بجنورد خاطرنشان کــرد :هر که بامش
بیش ،برفش بیشتر و هر کس ایمان قوی تری داشته
باشد امتحان های سخت تری از او گرفته می شود.
وی با بیان این که امتحان های الهی  2گونه است،
ادامه داد :گاهی با دادن نعمت امتحان می شویم و
گاهی نعمتی از ما گرفته می شود و با گرفتن نعمت
مورد آزمون قرار می گیریم و ما باید در زندگی به آن
ها دقت داشته باشیم.
آیت ا« ...یعقوبی» بیان کــرد :آزمــون های الهی بر
اساس عملکردهای ماست ،ایمان که قوی تر شد،
امتحان ها سخت تر و به همان نسبت درجات مان
بیشتر می شود .وی افزود :اصل قانون و سنت الهی
خداوند عالم این است که همه ما باید در یک آزمون
بــزرگ در دنیا زندگی کنیم و در این آزمــون گاهی
نعمتی را می دهد و گاه نعمتی را می گیرد.
نماینده ولــی فقیه در اســتــان در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان این که خداوند گاهی با کار خیر

و گاهی با کار شر ما را مورد سنجش قرار می دهد،
اظهارکرد :ما خیر و شر خود را تشخیص نمی دهیم،
گاهی چیزی را شر تشخیص می دهیم در حالی که
خیر است ،پس ما ظاهربین هستیم و این ها مسائلی
است که ما باید مدنظر قرار داشته باشیم.
وی بــا بیان ایــن کــه گاهی از شناخت خــود غافل
هستیم ،اظــهــارکــرد :بــا ایــن آزم ــون هــا مــی فهمیم
در کجای کاریم و بــاورهــای مــان چقدر عمق پیدا
کــرده اســت ،از سویی بــرای خودشناسی و از سوی
دیگر برای این است که دیگران ما را بشناسند و در
تعامالت اجتماعی سرمان کاله نرود.
آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که با سختی ها آلودگی
های مان از بین می رود ،افزود :در یک بیماری گاهی
بیشتر به خدا توجه می کنیم ،پس امتحان ها گاهی
بــرای بیرون آمــدن از غفلت اســت؛ گاهی در غفلت
زندگی می کنیم و یک آزمــون ما را از غفلت بیرون
می آورد.
وی با اشاره به شیوه آموزش پرواز یک گنجشک به
جوجه اش که با سختی و دشــواری انجام می شود،
اضافه کــرد :پــرواز یــاد گرفتن زحمت و تمرین می
خواهد ،خدا هم گاهی ما را از باال به پایین می اندازد،
دچار بیماری و مصیبت می شویم و این ها برای این
است که پرواز کردن را یاد بگیریم و در بندگی پخته
و خالص شویم.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی با
بیان این که این دنیا محل امتحان است و باید در
این دنیا امتحان دهیم تا ثواب و عقاب مشخص شود،
ادامــه داد :در ایــن دنیا امتحان گرفته می شــود تا
تکلیف ما در آخرت مشخص شود.
امام جمعه بجنورد اضافه کرد :گاهی گرفتار گناه
جدید می شویم و خدا بالی جدیدی را برای مان نازل

می کند ،پس مقداری به خودمان بیاییم و در زندگی
خودمان تجدید نظر کنیم ،زیرا گاهی گرفتاری های
جدید ریشه در گناهان جدید دارد.
وی با بیان این که ما ویروس کرونا را نمی شناختیم
و نمی دانیم ایــن ویــروس از کجا آمــد ،اظهارکرد:
احتمال نمی دهید گاهی گناهان جدید و مدرنی که
ما در زندگی انجام دادیم مسبب این بیماری است؟
خدا می گوید غافل نشوید ،این عالم صاحب دارد
و مدیری در آن تدبیر می کند و بی حساب و کتاب
نیست و نکته ای است که باید به آن توجه کرد.
وی با بیان این که به فلسفه و حکمت ابتالئات دقت
کنیم و آن ها را به خدا نسبت ندهیم ،افزود :فلسفه
امتحان های ما به عملکردهای ما ،بدی یا ثواب ما
باز می گردد ،بنابراین کمی به خود برگردیم که چه
کردیم و گرفتاری ها را به خدا نسبت ندهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تقوا و فلسفه
تقوا پرداخت و افزود :حق تقوا را ادا کنید زیرا ابعاد
گوناگونی دارد ،یکی از تقواها که باید در همه شرایط
رعایت کنیم تقوای زبان است که نقش بیشتری در
زندگی دینی ما ایفا می کند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که در شرایط
کنونی نیازمند تقوای زبان هستیم و فضای مجازی
هم شامل این تقوا می شود ،اضافه کرد :گاهی در
شرایط کنونی کشور اخباری در فضای مجازی پخش
می شود و برای فضای مجازی بیگانگان خوراک تهیه
می کنند ،این ها مانند کسانی هستند که تجهیزات
به جبهه مخالف می دهند.
آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که هر کس به جبهه
دشمن کمک کند ،خیانت کرده است ،ادامــه داد:
تمام دنیا منتظر مطلب مخالفی هستند تا آن ها
بگویند که مسئوالن واقعیت را به دنیا نمی گویند؛

دلیلی برای کتمان نیست و باید آمار کسانی که از
این بیماری سالم بیرون می آیند یا از دست می روند،
اعالم شود و به مسئوالن اعتماد پیدا کنیم.
وی با بیان این که بی تقوایی در فضای مجازی زیاد
اســت ،اعــام کــرد :مــردم در مسئله کرونا و ویروس
جدید نگاه شان به مقام های مربوط باشد و اخبار را
از کانال های سالم دریافت کنند و به شایعات گوش
ندهند.وی با بیان این که کرونا هراسی توطئه دشمن
اســت ،به مــردم توصیه کــرد :اخبار فضای مجازی
را منتشر نکنید زیرا دشمن پشت این اخبار منفی
است و می خواهد جامعه را بی تاب کند بنابراین باید
مراقب باشیم خودمان به این هراس دامن نزنیم.
وی به ابتکارات تولید شده ناشی از این ویروس در
کشور هم اشاره و ذکر کرد :گاهی تحت فشار بودن
موجب شکوفایی استعدادها می شود.
امام جمعه بجنورد از همراهی مردم برای مقابله با
این ویروس نیز قدردانی کرد و گفت :تولیدکنندگان
مــواد ضدعفونی کننده و زنــان خیاط ماسک های
پارچه ای در استان تولید می کنند و از امروز با همت
اوقاف ،سپاه و بسیج کار جدیدی برای تولید اقالم
بهداشتی آغاز می شود تا کمبودها در این خصوص
جبران شود.
وی با بیان این که جمعه دیگر اولین جمعه سال 99
و سالروز شهادت امــام موسی بن جعفر(ع) است،
افــزود :خواهش می کنم در خانه ها دعــای توسل
بخوانید و از بــاب الحوائج بخواهید گرهی که در
کشورهای اسالمی ایجاد شده ،باز شود.
وی با بیان این که مراسم چهارشنبه سوری ممنوع
است و مخالف برگزاری آن هستیم ،اعالم کرد :از
مردم و جوانان می خواهیم در این شرایط گرفتاری
دیگری به گرفتاری های کشور اضافه نکنند.

صدیقی -پرونده تخلف گران فروشی پدهای الکلی
روی میز تعزیرات قــرار گرفت .به گفته مدیرکل
تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ،طی گشت های
مشترک تعزیرات با سایر مراجع نظارتی در بازار
در پی شیوع کرونا ،تخلف گران فروشی  5هزار پد
الکلی کشف شد« .سیدالموسوی» افــزود :گزارش
تخلف از سوی مراجع نظارتی به تعزیرات ارجاع داده
شد و پرونده در شعب ویژه در حال انجام تحقیقات و
رسیدگی به منظور صدور حکم است.

باران در راه استان

دما کاهش می یابد

صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
از ورود سامانه بارشی به استان و کاهش دما در
منطقه از فردا خبر داد .به گفته کارشناس پیش
بینی اداره کل هواشناسی استان با ورود سامانه
بارشی جدید از اواخــر یک شنبه (فــردا) تا پایان
هفته افزایش ابــر ،وزش باد و به صــورت متناوب
بارش باران پیش بینی می شود« .عظیم زاده» با
بیان این که روند افزایش دما تا یک شنبه (فردا)
ادامه خواهد داشت ،افزود :دما با فعالیت سامانه
بارشی از دوشنبه به تدریج کاهش می یابد .بر
اســاس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان
پدیده غالب برای شنبه (امروز) و صبح یک شنبه
(فردا) افزایش ابر ،افزایش دما و وزش باد گاهی
شــدیــد خــواهــد ب ــود .همچنین بــر اس ــاس اعــام
هواشناسی استان طی  24ساعت منتهی به صبح
جمعه فاروج با کمینه دمای منفی  2درجه سانتی
گراد سردترین و آشخانه با بیشینه دمای  23درجه
سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان بود.
همچنین در این مدت بجنورد به ترتیب دارای
کمینه و بیشینه دمــای صفر و  21درجــه سانتی
گراد باالی صفر بود.

 I Iهرس درختان

برخی همسایگان هنگام هرس درختان ،شاخه
های بریده شده را در حیاط همسایه ها می ریزند
و حتی عذرخواهی هم نمی کنند .آیا این آداب
همسایه داری است؟

 I Iعلت توجه نکردن به توصیه ها

با شیوع ویروس کرونا هر روز با خودم فکر می کنم
چرا مردم و شهروندان به توصیه ها توجهی نمی
کنند و در خانه نمی مانند؟ فقط کافی است بیایید
و سالن صدور پروانه در شهرداری و سازمان نظام
مهندسی را ببینید تا متوجه شوید که وضعیت
چگونه است؟

 I Iبه فکر کارگران باشیم

به فکر کارگران روزمــزد و دست فروش هایی که
این ایام شغل شان را از دست داده اند ،باشیم.

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

طرح افزایش تولید پنبه
در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  7833که اول تیر
 1355به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 2
از اجرای طرح افزایش تولید پنبه در اسفراین
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«طرح افزایش تولید و بهبود کیفیت پنبه در
سال زراعی جاری در سطح  3000هکتار به
زراعی و  1000هکتار تعویض بذر با همکاری
کارشناسان سازمان پنبه و دانه های روغنی
استان در شهرستان اسفراین باجرا گذاشته
شــد و بــرای ایــن منظور مــقــدار 180000
کیلوگرم بــذر اصــاح شــده مــرغــوب پنبه و
مقدار  400000کیلوگرم کود شیمیایی بین
پیمانکاران طرح مذکور توزیع شد .گزارش
روابط عمومی اداره کل کشاورزی خراسان
حاکیست برای تشویق کشاورزان پنبه کار
 20درصــد از بهای کــود و بــذر توزیع شده
بعنوان بخشودگی از کشاورزان طرف قرارداد
دریافت نشده است».

یک واکنش به  3گزارش
اداره کل دام پزشکی خراسان شمالی در پی چاپ 3
مطلب درباره کمبودهای بهداشتی کشتارگاه صنعتی
دام بجنورد با ارسال جوابیه ای به این مطالب واکنش
نشان داد که در آن آمده است:
اداره کل دام پزشکی خراسان شمالی به دنبال چاپ
سلسله گــزارش هایی در مــورد مشکالت بهداشتی
کشتارگاه صنعتی دام شهرستان بجنورد در مورخه
 21 ،20و  22اسفند امسال به آگاهی می رساند:
اگر چه نظارت بر بهداشت فــراورده های خام دامی
از وظایف سازمان دام پزشکی قلمداد می شود و در
همین راستا نیز نظارت های مستمر بر فرایند ذبح
تا استحصال گوشت در کشتارگاه های دام و طیور
استان انجام می گیرد ،با این حال برخی مشکالت
مــورد اشــاره در گــزارش هــای موصوف ،به بهداشت
محیط حرفه ای و شرایط زیست محیطی آن واحد
مربوط بــوده و جزو حیطه مسئولیت و شرح وظایف
دام پزشکی نیست .در هر حال ،بیان توضیحاتی برای
تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان روزنامه ضروری
به نظر می رسد.همان گونه که در این گزارش ها نیز
اشاره شد ،ناظران دام پزشکی بر سالمت دام ها در
کشتارگاه و روند کشتار و استحصال گوشت نظارت
دارند .از آن جایی که اداره کل دام پزشکی خراسان
شمالی با جدیت و حساسیت بسیار ،بر تمام مراحل
زنجیره تولید تا عرضه فراورده های خام دامی نظارت
دارد تا محصولی با کیفیت بهداشتی مناسب در

اختیار مصرف کننده قرار گیرد ،بازرسان بهداشتی
دام پزشکی در همه کشتارگاه های دام و طیور استان
از جمله کشتارگاه صنعتی بجنورد حضور دارنــد و
بازرسی های بهداشتی مــورد نیاز (از قبیل کشتار،
هنگام کشتار و بعد از کشتار) را انجام می دهند.به
دنبال بازگشایی کشتارگاه دام بجنورد پس از وقفه ای
اندک در هفته های گذشته و پیش از آغاز فعالیت خط
کشتار دام ،تمام سالن های کشتار ،سردخانه ها ،سالن
کله پاچه پاک کنی ،سالن شکمبه پاک کنی و محوطه
کشتارگاه و نیز سالن های انتظار دام ،شست و شو و
ضدعفونی شد؛ هر چند این شست و شو و ضدعفونی
به طور روزانه و برای تمام قسمت های کشتارگاه انجام
می شود .استفاده از ماسک ،دستکش ،لباس کار و
چکمه بــرای سالخان و کارکنان کشتارگاه الزامی
اســت و هم اکنون نیز ایــن موضوع با جدیت بیشتر
پیگیری و پیمانکار جدید نیز به رغم بحران اخیر که
تهیه ملزومات بهداشتی به دشواری میسر می شود،
متعهد به تامین لباس کــار و دیگر اقــام مــورد نیاز
است .همچنین برای ارتقای کیفیت و سالمت فراورده
ها ،تمام الشه ها و آالیش دامی استحصالی به مدت
حداقل  24ساعت در سردخانه کشتارگاه نگهداری
می شود و بعد از سپری شدن این دوره و بازدید مجدد
دکتر دام پزشک کشتارگاه و تایید سالمت محصول،
الشه ها و آالیش خوراکی با خودروی سردخانه دار به
قصابی ها ارسال می شود .شایان ذکر است ضایعاتی

هم که در فرایند کشتار حاصل می شــود ،به روش
دفن بهداشتی معدوم می شود.البته با توجه به وجود
برخی مشکالت ساختاری در کشتارگاه دام بجنورد،
اداره کل دام پزشکی در چند سال اخیر با برگزاری
جلسات کارشناسی تخصصی یا در قالب مباحث
کــارگــروه سالمت و امنیت غذایی اســتــان ،مصرانه
خواستار برطرف شدن این نواقص از سوی شهرداری
و پیمانکاران کشتارگاه بوده است که خوشبختانه در
دوره جدید ،شهرداری محترم و شرکت تعاونی توسعه
و عمران بجنورد به عنوان راهبر فعلی کشتارگاه ،در
حال برطرف کردن تدریجی نواقص هستند و شرایط
بهداشتی کشتارگاه به مراتب بهبود یافته است.
به عموم مصرف کنندگان اطمینان خاطر داده می
شود که به طور مستمر از تمام محصوالتی که در این
واحد کشتارگاهی و دیگر کشتارگاه های استان تولید
می شود ،نمونه برداری می شود و آزمایش های کنترل
کیفی و بهداشتی به وسیله دام پزشکی استان به عمل
می آید تا محصولی که به دست مصرف کنندگان می
رسد ،کام ً
ال شرایط بهداشتی برابر دستورالعمل ها و
استانداردهای موجود را داشته باشد که اگر چنین
تالش هایی نبود ،در این سال ها بروز و شیوع انواع
بیماری های عفونی و انگلی منتقله از فراورده های
خام دامی را در مصرف کنندگان شاهد بودیم.
بــا ایــن تفاسیر ،درج تیترها و عناوینی مثل ذبح
بهداشت یــا قربانی شــدن سالمت در کشتارگاه
بجنورد بــرای این گــزارش ها ،دور از انصاف است
و تــاش هــای بــازرســان و نــاظــران بهداشتی دام
پزشکی را که در سخت ترین شرایط و در محیطی

پر مخاطره به لحاظ شرایط کاری و حرفه ای به انجام
وظیفه مشغول هستند و در خط مقدم مهار بیماری
های مشترک قابل انتقال از حیوانات به انسان قرار
دارنــد ،زیر ســوال می بــرد .الزم به ذکر اســت ،عموم
شهروندان عزیز می توانند همانند گذشته هر گونه
تخلف بهداشتی احتمالی در زنجیره تولید تا عرضه
فراورده های خام دامی شامل گوشت قرمز و سفید،
شیرخام ،فراورده های شیالتی و ...و نیز ،پیشنهادها
و انتقادهای خود را به سامانه تلفنی  1512اداره
کل دام پزشکی استان اطالع دهند تا در اسرع وقت
رسیدگی شود.

 IIقضاوت با شما
خراسان شمالی :قضاوت با مــردم؛ ما تقاضا داریم
خوانندگان یک مرتبه دیگر آن گزارش ها را بخوانند

و قضاوت کنند که آیا این نوع جوابیه ها بی انصافی
و بی توجهی به سالمت مردم است یا واقع نویسی؟
به خصوص که در پایان جوابیه تقاضا شده که مردم
تخلفات بهداشتی را گــزارش کنند؛ این گوی و این
میدان.
انصاف ًا کــدام یک از مــواردی که در گــزارش ها آمده
وجود نداشته است؟
البته در جوابیه نیز هیچ کدام تکذیب نشد ،حتی
دربـــاره مـــواردی از قبیل دستکش ،مــاســک و...
تصریح شده که به دلیل کمیابی بناست در آینده
تامین شود! شما که می دانید ما هنوز آن موارد ...را
ننوشتیم ،شاید دلیل بی انصافی ما درج نکردن آن
ها باشد نه تیتر! باالخره امیدواریم دستگاه های ناظر
که می توانند جلوی این مسئله بهداشتی را بگیرند
اقدام کنند و این آسیب بزرگ در همین مرحله (تهیه
گزارش و جوابیه) خفه نشود!

