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●●دست ما مردم از نامه نگاری و تماس با
مقامات دولت و وزارت کشور برای تغییر
نکردن استاندار کوتاه است .کاش نماینده
محترم ولی فقیه و همچنین نمایندگان استان
پیش از هر اتفاق ناخوشایندی به طور جدی
این موضوع را از مقامات کشوری پیگیری
کنند و حاال که پس از سال ها اکثر قریب به
اتفاق مردم و همچنین گروه های سیاسی از
استاندار رضایت دارند ،زمینه ادامه فعالیت
وی را محقق کنند.
●●خودپرداز میدان مبارزان قاین مدتی است
جمع شده است در حالی که در کنار پایانه
مسافربری قرار داشت و نیاز خیلی ها بود .چرا
برای نصب خودپرداز جدید اقدام نمی شود.
شهروندان مجبورند برای کوچک ترین کار
بانکی مسیر طوالنی را بپیمایند.

اشک تمنا در راز و نیاز عرفه
انصـاری -هر سـال تـا عرفه مـی رسـید ،حاجیان
در صحرای عرفـات و آنها که سـعادت حضور در
مکه را نداشـتند ،در مسـجد و امامزادگان حاضر
مـی شـدند و دعـای عرفـه را پیـش چشـم مـی
گذاشـتند و همنـوا بـا زمزمـه هـای امـام حسـین
(ع) مـی شـدند امـا امسـال شـرایط بـه گونـه ای
دیگـر رقـم خـورد.
کرونـا و محدودیـت هـا سـبب شـد تـا بیشـتر
مشـتاقان بـه قرائـت دعـای عرفـه ،ایـن کار را در
خانـه انجـام دهنـد و بـه ناچـار جمعیتـی کمتـر در
مکان هـای فراهم شـده حاضر شـوند ،امـا باز هم
ایـن موضـوع باعـث نشـد تـا حـس و حـال عارفانه
زمزمـه دعـای عرفـه در فضـا نپیچـد و دل هـای
عاشـقان ،بـر در اسـتغاثه بـه درگاه خـدا نکوبـد
 .به گزارش خبرنگار ما ،عرفه امسـال هـر چند به
ماننـد کشـور در اسـتان هـم متفـاوت بـود و مانند
دیگـر مناسـبتهای امسـال ،تفاوتـی از جنـس
محدودیـت را تجربـه می کـرد اما ایـن محدودیت
شور و شـوق و اشـتیاق به این دعا را کاهش نداده
بود و هرکسـی بـه نحوی سـعی کـرد از قرائت این
دعـا ،فیـض ببـرد چـه بـا حضـور در مسـجد ،بقـاع
متبرکـه و چـه از طریـق رسـانه ملـی در منزل.

نماینده ولی فقیه در جمع جهادگران مطرح کرد:

ایثار و جهاد ،حرف اول سرفرازی ملت
یک کشور و ملت وقتی سرفراز می شود که در آن
اندیشه جهاد و ایثار حرف اول را بزند .نماینده ولی
فقیه در استان در دیدار با جمعی از جهادگران
گفت :مسئله جهاد و ایثار دارای زوایای مختلفی
است که تبیین درست هر زاویه آن نیازمند یک
انسان دانشمند است و اگر اندیشه جهاد ،بسیج
سازندگی ،خدمت رسانی ،مردم نوازی و ایثار

گسترش پیدا کند و به حد نصاب برسد ،دشمن
برای همیشه مأیوس می شود .به گفته حجت
االسالم والمسلمین «عبادی» اگر جوانان ما وارد
تفکر جهاد و ایثار شوند به عنوان یک جبهه پیروز به
هیچ جنگی نیاز نیست زیرا این خود ،همه صحنه
ها را فتح می کند .او عمار و سمیه را به عنوان نمونه
بارز افراد جهادگر در تاریخ نام برد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اهدای  1700واحد خونی
حسین قربانی  -هزار و  704واحد خونی توسط داوطلبان و جوانان هالل
احمر در  16ماه به نیازمندان اهدا شد« .رضایی» مدیرعامل جمعیت هالل
احمر استان با اعالم این که سال گذشته بیش از هزار و  ۴۸۰واحد خونی
توسط داوطلبان و جوانان استان اهدا شد ،گفت :از ابتدای امسال هم ۲۲۴
واحد خونی توسط این افراد اهدا شده است و با توجه به اهمیت اهدای خون
در شرایط شیوع ویروس کرونا ،از داوطلبان می خواهیم همچون گذشته با
اهدای خون خود ،نیازمندان را یاری دهند.به مناسبت روز ملی اهدای خون
پنج شنبه گذشته ،جوانان و داوطلبان هالل احمر در بعضی از شهرستان
های خراسان جنوبی در امر خداپسندانه اهدای خون شرکت کردند.

گزارشی از یک روز پرکار کشتارگاه

گروه خبر
کارشناس مذهبی دام پزشکی است و از چهار صبح در
کشتارگاه حاضر و لباس و پیش بند مخصوص پوشیده
است .خورشید به نیمه روز نزدیک شده و او از خستگی
بر زمین می نشیند .همچنان دام های کوچک و بزرگی
که با خودرو به کشتارگاه حمل و از در پشتی وارد سالن
میشوندادامهیکروزشلوغرانویدمیدهد.کارشناس
مذهبی دعای قربانی را مدام بر لب جاری می کند.
هر کدام از دام های قربانی قبل از ذبح شدن باید از زیر
دست او رد شود و  . ...کمی آن سوتر قسمتی از سالن با
نوار زرد رنگی جدا شده و ظرف های محتوی گوشت و
کله و پاچه ها در گوشه ای از این فضا به چشم می خورد.
برخی هم منتظرند تا دام قربانیشان ذبح شود .بوی
ناخوشایند تخلیه سیرابی ،خون و چربی همه فضا را
گرفته است .قصابان سخت مشغول کارند و در حالی که
برخی ماسک بر چهره دارند و برخی از گرمای هوا آن را
از صورتشان پایین کشیده اند و با چاقوهای برنده ای که
مانند الماس می برد به سرعت برق و باد دام های قربانی
را ذبح می کنند ،یکی پوست دام را جدا می کند و یکی
سیرابی خالی می کند و دیگری ضایعات را از روی نرده
ای آهنی روانه جوی کف کشتارگاه می کند هر چند به
گفته مدیر دام پزشکی بیرجند ضایعاتی که روانه جوی
می شود تصفیه می شوند .برخی چکمه های سفید بلند
و تعدادی هم لباس کشتارگاه پوشیده اند و عده ای هم
با لباس معمولی مشغول کار هستند.

نظارت های مستمر دام پزشکی
کشتارگاه با توجه به شرایط کرونایی و زیر نظارت

 

سرکشی از دکاکین نانوایی و قصابی
روزنامه خراسـان در شـماره  2958به تاریـخ دوم مهـر 1338در مطلبی در
صفحـه  6آورده اسـت :آقـای سـروان سـیدی کـه چنـد روز اسـت سرپرسـتی
شـهرداری طبـس را عهـده دار مـی باشـند همـه روزه از دکاکیـن نانوایـی و
قصابـی سرکشـی مـی کنند نـان و گوشـت بـه حـد وفـور در اختیـار مـردم می
باشـد و گوشـت رضایـت بخـش اسـت.

نماینده مردم به نقل از منابع غیر رسمی

چشم در چشم سالخان
ماموران دام پزشکی ،عید قربان شلوغی را با توجه به
استقبال شهروندان برای انتقال دام قربانی و کشتار
در این محل ،تجربه می کند ،بیشتر حاضران ماسک
بر صورت دارند ،فقط تعدادی پسر بچه بدون ماسک
در حال دویدن در کشتارگاه هستند .وقتی از مدیر دام
پزشکی بیرجند علت حضور بدون ماسک این کودکان
را جویا می شوم او معتقد است گاهی ما مردم مقصر
هستیم و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنیم.
از ابتدای صبح با همین مشکل مواجه هستیم چرا که
برخی از شهروندان برای ذبح دام به همراه فرزندان
کوچک خود می آیند و با وجود تذکر همکاران ما اما باز
هم برخی بدون ماسک قدم می زنند.دکتر «علیزاده»
باال بودن آمار ذبح دام امسال در کشتارگاه را نسبت به
سال قبل راضی کننده می داند و بررسی سالمت دام،
شرایط ذبح ،ضدعفونی شدن محل و ...در مقایسه با
کشتار در خانه را از مزایای حضور در این مکان مطرح
می کند.
کشتارگاه شلوغ است و قصابان هم کارشان زیاد ،اما آن
ها کارشان را خوب می دانند .عبور از نوار زرد و رفتن به
آن طرف نیاز به کشیدن گان روی کفش دارد هر چند
کارشناسی از دام پزشکی می گوید قبل از ورود باید
کفشهاراپوشاندتاازانتقالآلودگیبهداخلکشتارگاه
و برعکس جلوگیری شود اما موضوع را خیلی دیر اعالم
کرده است .بین قصاب ها ،برخی از مراجعه کنندگان با
خیال راحت رفت و آمد دارند و برخی زحمت استفاده
از ماسک را هم به خود نداده اند و بی خیال کرونا ،ذبح
گوسفند قربانی خود را مدیریت می کنند.
در گوشه ای از سالن کله ،پاچه و سیرابی روی زمین
است.کف سالن و دام ها به سرعت و پشت سر هم شسته

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

استاندار می ماند

با این که نزدیک به یک هفته از طرح موضوع انتقال استاندار می گذرد اما افکار
عمومیهمچنانمنتظرخبریامیدوارکنندهازابقایاستانداراستوحالخبرها
ازمنابعغیررسمیازماندناستاندارحکایتدارد.نمایندهفردوس،طبس،سرایانو
بشرویهدرمجلسشورایاسالمیدربارهآخرینخبرهاازماندنیارفتن«معتمدیان»
اینطوربه«خراسانجنوبی»گفت:هنوزبهطوررسمیبهنمایندگانخبریازرفتن
استانداراعالمنشدهاستامامنهمازمنابعغیررسمیشنیدهامکهاستاندارمی
ماند.بهاعتقادحجتاالسالم«نصیرایی»رفتناستاندارخسارتهاییبرایاستان
داردچراکهاوقولهاییدادهوهمینقولتعهداتیایجادکردهاستکهبایدعملی
شودوبههمیندلیلهمهنمایندگانخواهانابقایمعتمدیانتاپایاندولتهستند.
می شود اما همچنان بوی ناخوشایند در فضا پیچیده
است .کله پاچه ها در سبدی تلنبار شده و برخی همان
جا به درخواست مشتری تمیز می شود .عید قربان با
ذبح تعلقات دنیایی ادامه دارد .در این بین دام هایی
برای مراکز خیریه به کشتارگاه منتقل و ذبح می شود
و الشه ها پس از پاک و شسته شدن قالب و با نوار نقاله
به اتاق پیش سرد منتقل می شود و با این کار بخشی
از دغدغه دام پزشکی برای انتقال بیماری تب کریمه
برطرف می شود .پیش بینی رئیس کشتارگاه ،ذبح
حدود  800دام در این فضاست .روحانی مستقر هم
به طور تقریبی اعالم می کند که حدود  500بار دعای
مخصوص را خوانده است .همه سعی دارند امسال
عید قربان با هجوم کرونا در سالمت برگزار شود.
بیرجند فقط یک کشتارگاه در روستای حسین آباد
دارد شاید برای کسی که اولین بار بخواهد به سمت
کشتارگاه برود پیدا کردنش کمی سخت است ،اما
پرسان پرسان می شود راه را پیدا کرد .مسیری خاکی
مراجعه کنندگان را به سمت کشتارگاه می رساند.
فردی در ورودی کشتارگاه با صدور قبض به ازای هر
دام 30هزار تومان دریافت می کند .خورشید به وسط
آسمان رسیده است اما همچنان آن ها که قربانی دام
دارند ،یکی یکی از راه می رسند و ...

آغاز گام دوم رزمایش کمک های مومنانه
مدیر دام پزشکی
بیرجند :امسال
باال بودن آمار ذبح
دام قربانی در
کشتارگاه نسبت
به سال قبل راضی
کننده است

مرحله اول گام دوم رزمایش کمک مومنانه در استان همزمان با عید سعید قربان
آغازشد.رئیسبسیجسازندگیاستانبابیاناینکهدرسهمرحلهگاماولرزمایش
کمکمومنانهدراستاندرمجموع ۱۳۶هزارو ۲۱۴سبدکاالبیننیازمندانوافراد
آسیبدیدهازکروناتوزیعشدگفت:مرحلهاولگامدومرزمایشکمکمومنانهازعید
قربانتاغدیراستومراحلدوموسوماینرزمایشنیزبهترتیبدردههاولمحرمو
دههآخرصفربرگزارمیشود.بهگفتهمهندس«هنری»درگامدومرزمایشکمک
مومنانه،اولویتباافرادیاستکهدرگامقبلیشناساییوثبتنامشدهانداماسبد
کاالدریافتنکردندوتوزیعبستههایمعیشتی،بستهتحصیلی،جهیزیه،گوشت
قربانی و  . . .از جمله خدماتی است که به نیازمندان و افراد آسیبدیده از کرونا در
گامدومرزمایشکمکمومنانهارائهمیشود.

آتش کرونا بر جان  102هم استانی
با ثبـت دو فوتـی جدیـد در روز جمعـه ،تعـداد قرانیـان کرونـا در خراسـان جنوبی به
 102نفـر رسـید .آن طور کـه رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجنـد میگوید :هم
اکنـون 147بیمـار حـاد تنفسـی در بیمارسـتان هـای اسـتان بسـتری هسـتند که
آزمایش کرونای 57نفر مثبت اسـت و از ایـن تعداد 16نفر در بخـش مراقبت های
ویژه درحالی بستری شده اند که حال سـه نفر وخیم است .به گفته دکتر «دهقانی
فیروزآبادی»روزپنجشنبهدوفوتیوروزجمعههمتعدادجانباختگانکروناییدو
نفر ثبت شـد و در مجمـوع آمار فوتـی های اسـتان به 102نفر رسـید.

