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دور از چشم کرونا !

محمد بهبودی نیا -بنر ســفید رنگی را که شهرداری
منطقــه  6مشــهد 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.
• 4مامور 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

عکس ها :خراسان

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
چیزهاباشد،راستشگماننمیکردیمکهحداقل
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
همههشداربرایکیست؟دایمبهمردمهشدارمی
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
اصلینظارتبراینحوزه،روبانبریدوطرحنظارت
های بهداشــتی این ســازمان بر ذبح دام را افتتاح
کرد ،خروجی اش تشکیل  159گروه 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،
دستورالعملهایستادملیمقابلهباکرونارابهخوبی
رعایت می کنند اما مسئوالن باید با اتخاذ تمهیدات
ویژهآنانرادرعملبهاینموضوعیاریدهند.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

،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

مدیرکل دام پزشکی استان:

با ظرفیت محدود گروه های دامپزشکی نمیتوان ادعا کرد
کشتار و ذبح غیرمجازی در استان انجام نشده است
مدیرکلدامپزشکیاستانگفت:نمیتوانادعا
کرد با این تعداد از گروه های محدود دام پزشکی
هیچکشتاروعرضهغیرمجازیانجامنمیشود.
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
ومسئولبرخوردبااینمراکزغیرمجازشهرداری
ها هستند که روز گذشته در قالب  20گروه در
شهر گشت زنی کردند و برخوردهایی را انجام
دادند،بهطورکلیعرضهدامجزومشاغلمزاحم
استکهنیرویانتظامیوخدماتشهریبرخورد
میکنند.ویدربارهمشاهداتمامبنیبرفعالیت
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  159گروه

سیار داریم که برای سرکشی به مراکز غیر مجاز
میروندوباهرگونهعرضهدامبرخوردمیکنند.
دربــاره این مرکز به صــورت خاص تا این لحظه
گزارشی به دست بنده نرسیده اما طبق گزارش
ها چندمرکزکشتارغیرمجازدرشهرروزگذشته
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
صــورت گیرد .وی خاطرنشان کــرد :عــاوه بر
برخوردهایقضاییدرروزعیدقربانمااقدامات
فرهنگی ،ترویجی را نیز در دستور کار قرار داده
ایم تا برخی از فرهنگ ها درباره ذبح دام در منزل
ومحلزندگیفردکهمتاسفانه دربرخیمواردبا
خرافاتیهمآمیختهاستبهمرورزمانتغییرکند.
•قربانیغیرحضوریدرکشتارگاهها

همچنین وی در مراسم افتتاح طرح نظارت های
بهداشتی دام پزشکی بر ذبح دام در روزهــای

که می بینید ،اگــر امروز  70هزار 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  30تا  40پوست
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» ،

گذشته اظهار کرده بود :در عید قربان امسال
 159گــروه دام پزشکی استان در قالب 57
گروه ثابت و  102گروه سیار با حضور  72دام
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،شریعتیافزود:بهمنظورتسهیلبیشتر
در قربانی غیر حضوری ،طی هماهنگی به عمل
آمده با اتحادیه فروشندگان گوشت دام استان
تعداد  50واحد قصابی در شهر مشهد مقدس از
طرف این اتحادیه معرفی شده اند تا در صورت
نبود امکان تماس تلفنی شهروندان با کشتارگاه
صنعتیدام،خیرانبتوانندازطریقاینقصابیها
سفارشقربانیخودراپیگیریکنندواینواحدها
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
راهنماییمیکنیمتاایناقدامراانجامندهند.
•شهرداری :درباره مراکز فروش دام در خارج
ازمحدودهشهرینیازبهحکمقضاییداریم

در ادامــه با سید محسن رهنمایی قائم مقام

معاونتخدماتشهریشهرداریمشهددرباره
دلیلبرخوردنکردنخدماتشهریمشهدبااین
واحد فروش و ذبح غیر مجاز در انتهای شهرک
شهیدرجاییگفتوگومیکنیم،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
موضوعرانداریمودراینگونهموارددامپزشکی
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.رهنماییخاطرنشانمیکند:فقطدرروز
گذشته 2302راس دام پس از ارشاد صاحبان
آن ها از محل فــروش خــارج و از فــروش آن ها
جلوگیریشدوتعداد86موردنیزپسازممانعت
مالکجمعآوریوبهکشتارگاهداللتدادهشد.

