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گزارش

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

ادارهکلدامپزشکیاستانباارسال جوابیهای،بهگزارشنظارتضعیف
برذبحغیرمجازدامدرشهرکشهیدرجاییواکنشنشانداد

گزارش جیبی
نوید زنده روحیان

گفت وگو
موفقی

هزارکلمه جوابیه و سوال
اصلیهمچنان بیپاسخ!

روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد
با رد ادعای کابل دزدی:

مردم رعایت نکنند براساس جداول
اضطراری خاموشی خواهیم داشت

پاکبان بجستانی از انگیزه اش برای
برگرداندن  7میلیون تومان پول نقد
به صاحبش می گوید:

این پولها خوردن ندارد

در پی انتشار گزارش میدانی خراسان رضوی از ضعف نظارت دام پزشکی بر
عرضه و ذبح دام در شهرک شهید رجایی در روز گذشته با عنوان «دور از چشم
کرونا» ،این سازمان جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می خوانید:

باوجودتعطیلییاظرفیتمحدودمشترکینبخشتجاری،رکورد
بیشترین حجم مصرف برق سال در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشتهیکهفتهزودتربهثبترسیدهوایندرحالیاستکهاوج
گرما یک هفته دیگر ادامه دارد که با اعالم روابط عمومی شرکت
توزیعبرقمشهددرصورتادامهاینروندخاموشیهاییدرشهر
مشهدخواهیمداشتاماتاکنونهیچگونهقطعیبرقازطرفاین
شرکتاعمالنشدهاست.بهگزارشخراسانرضوی،هرسالدر
فصل گرما مصرف برق در کالن شهر مشهد به اوج خود می رسد
اما پیش بینی ها در موقعیت فعلی که بخش تجاری این شــهر با
ظرفیتپایینتریفعالهستندازکاهشمصرفنسبتبهسال
هایگذشتهحکایتداشت ،امانهتنهااینکاهشمصرفانجام
نشده که طبق اعالم شــرکت توزیع برق مشــهد باالترین میزان
مصرف برق طی امسال در تاریخ هشتم مردادماه به ثبت رسید.
همزماندرروزهایگذشتهبرخیازشهرونداندرمناطقمختلف
شهر مشهد از قطعی برق در ساعات مختلف و بدون اعالم قبلی
خبر می دادند که موضوع را از شرکت توزیع برق مشهد پیگیری
کردیمتادلیلاینخاموشیوارتباطآنباافزایشحجممصرفرا
بدانیم.علیرضاکاشی،روابطعمومیشرکتتوزیعبرقمشهددر
این خصوص گفت :با وجود اعالم های مکرر قبلی در رســانه ها
متاســفانه مصرف برق در شهر بسیار باال بوده اســت از طرفی در
تابلوهایبرقشهررلههاییوجودداردکهاگرمصرفبرقازحدی
باالتربروداینرلههاعملمیکندوبهصورتخودکارجریانبرق
راقطعمیکند کههمکارانماباحضوردرمحلوبررسیموضوع
جریانرامجددوصلمیکنندامااینفرایندکمیزمانبراستو
مهم ترین علت قطعی برق در شرایط فعلی همین موضوع است.
وی افزود :مصرف باالی بــرق در برخی مناطق باعث این قطعی
موقت شده که مربوط به مشترکینی است که در آن محل حضور
دارند و این به معنای خاموشی مشخصی که توسط شرکت برق
اعمال شود ،نیست .کاشی همچنین تاکید کرد :بیشترین پیک
بار مصرفی در تاریخ هشــتم مردادماه به میزان 1520مگا وات
اتفاق افتاده اســت که این رقم در مقایســه با میزان مصرف سال
گذشتهدرتاریخ 15مرداد 1650مگاواتاتفاقافتادهاستکه
باوجودتعطیلیهتلها،مجتمعهایتجاریوتاالرهابسیارقابل
توجهاستاماماتاجاییکهبتوانیمازجداولخاموشیاضطراری
کهتهیهشدهاستاستفادهنمیکنیمولیدرهفتهجاریاگراین
مصرفبههمینشکلادامهیابدامکانخاموشیوجوددارد.وی
درخصوصدالیلقطعیبیشتربرقدربرخیمناطقنیزتوضیح
داد :در قطعی بــرق عوامل مختلفی وجود دارد کــه یکی از آن ها
حوادثیاستکهدربرخیمناطقمانندالهیه،مجیدیهواقدسیه
که ساخت و ساز در آن ها بیشتر است ،پیش می آید مانند افتادن
آهنآالتوداربسترویکابلبرقکههمینامرباعثقطعیبرق
طوالنی مدت تا رفع نقص می شود و تصادفات نیز نوعی دیگر از
حوادثاستکهگاهیبهستونهاومراکزتوزیعبرخوردمیشود
وتابرق 6هزارمشترکنیزقطعمیشود.روابطعمومیشرکت
توزیعبرقمشهددرپاسخبهادعایکابلدزدیدرمشهدنیزگفت:
چند سالی اســت که این موضوع به طور کلی در شهر مشهد رفع
شدهوامکاندزدیدهشدنکابلبهعلتاستفادهازکابلهایخود
نگهدارندهاصالوجودندارد،ضمناینکهجنسکابلهایبرق
شهرمشهدنیزدیگرمسنیستوارزشدزدیدهشدنندارد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

* در ابتدای این جوابیه ،الزم است اعالم
شود که امسال با توجه به وضعیت بیماری
کرونا و نیز کاستن از مخاطرات بیماری تب
کریمه کنگو سیاست جلوگیری از تجمعات
مردمی در میادین دام در پیش گرفته شد
که این موضوع با حمایت دستگاه های
مختلف و صنوف مرتبط به انجام رسید و
این مهم از طریق اجرای «پذیرش تلفنی
و غیرحضوری ذبح دام» به وقوع پیوست
که شواهد و آمار حاکی از استقبال خیرین
آگاه و شهروندان قانون مدار از اجرای این
طرح است.
* از طرفی ،هر ساله در خیریه ها انبوهی
از عرضه و ذبح دام انجام می شد که این
نهادها نیز امسال ،به اجرای طرح یاد شده
لبیک گفتند و از طــرح پذیرش تلفنی و
غیرحضوری ذبــح دام استقبال کردند
و ماحصل آن ،عــدم عرضه و کشتار دام
در این مراکز بود و نیز جلساتی با افراد
و نهادهای اثرگذار از جمله ائمه محترم
جماعات اهل سنت برگزار شد که در این
جلسات آگاهی الزم به حاضرین داده شد
تا نسبت به انتقال آن ها به مخاطبین خود
اقدام کنند.
* رسانه های ارتباط جمعی استان اعم
از فضای مجازی و خبرگزاری ها از جمله
صدا و سیمای استان با حضور اثرگذار
در این طــرح ،نهایت تالش خود را برای
اطــاع رسانی از طریق درج زیرنویس و
تولید برنامه های پرمخاطب انجام دادند
که جای خالی خبرنگار خراسان در این
نشست خبری که به رغم دعوت این اداره
کل حضور نداشتند ،محسوس بود.
* الزم به یادآوری است که با توجه به برنامه
ریزی انجام شده 159گروه ثابت و سیار در
استان برای حضور در اجرای طرح یاد شده
فعال شدند که از این تعداد  33گروه سیار
شامل 24 :اکیپ دام پزشکی 6 ،اکیپ
مشترک با شهرداری و  3اکیپ مشترک با
اصناف و اتحادیه در مشهد جانمایی و فعال
شدند و ضمن حضور در نقاط مختلف شهر
و انجام بازرسی و کنترل های الزم با موارد
غیرمجاز برخورد کردند؛ اگرچه وسعت
مشهد و خصوصا تمایل متخلفین به انجام
تخلف در حاشیه شهر با این تعداد اکیپ
همخوانی نــدارد اما به رغم این موضوع
روز عید قربان ،اکیپ های مشترک دام
پزشکی ،شهرداری و اصناف ضمن برخورد
با  13مرکز عرضه غیربهداشتی دام در
حاشیه شهر ،حــدود  1000راس از دام
های این مراکز را جمع آوری و به محل های
تعیین شده هدایت کردند.
* در جایی از گــزارش خبرنگار محترم
اعــام می دارد که «طــرح ذبح بهداشتی
از چند روز پیش در بــوق و کرنا شــده» و
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در جایی دیگر ،اظهارنظر شهروند
محترم تحت عنوان «اطالع رسانی
ضعیف» و اظــهــار بــی خــبــری از
اجــرای طــرح منعکس می شود
که ناشی از تناقض در این بحث
است و این اظهارات متناقض
در حالی منتشر شده که طبق
اعالم کارشناس محترم معاونت خدمات
شهری شــهــرداری مشهد بــرای اطــاع
رسانی اجرای طرح یاد شده 600 ،پرده
آویز 150 ،رول آپ و  8پل عابر پیاده برای
نصب بنر مورد استفاده قرار گرفته و در
تمامی بنرها نیز به صورت متحدالشکل،
تلفن های سفارش غیرحضوری و آدرس
سایت مجتمع صنعتی گوشت مشهد ،به
عنوان سامانه ثبت سفارش دام قید شده
است؛ از طرفی ،این راه های ارتباطی از
طریق کانال های خبری استان و مشهد در
فضای مجازی و نیز صدا و سیمای استان
در برنامه های مختلف به اطالع شهروندان
رسیده است که این احتمال وجود دارد
به رغم این حجم اطالع رسانی همچنان
برخی از شهروندان از این موضوع آگاهی
نداشته باشند که امیدواریم طی سالیان
بعد ،با همکاری بیشتر رسانه ها و دیگر
دستگاه ها بر حجم اطالع رسانی افزوده
شود.
* در راستای پاسخ به ادعای افرادی که
خواستار معرفی مکان ذبح دام در منطقه
مورد بحث در گزارش شده بودند باید به
اطــاع برسانیم که اگر چه این پیشنهاد
قابل بررسی اســت امــا راهکار بهتر این
بود که امسال در جهت حل این مشکل
و سهولت شهروندان ،با همکاری اتاق
اصناف و اتحادیه عرضه کنندگان گوشت
دام مشهد 50 ،واحــد صنفی در اقصی
نقاط مشهد از روزهای قبل از عید با نصب
پــرده ،آمــاده اخذ سفارش دام قربانی از
شهروندان بودند تا نسبت به تامین الشه
دام قربانی از کشتارگاه صنعتی مشهد
اقــدام کــرده و رنــج رفــت و آمــد خیرین به
کشتارگاه را برطرف نمایند که تمام این
موارد ضمن انتشار در رسانه ها و پرتال این
اداره کل در نشست خبری این مجموعه
نیز بیان شد که باز هم متاسفانه به دلیل
عدم حضور خبرنگار خراسان ،این مورد
منعکس نشده بود.
* دام پزشکی استان از دو مــاه قبل ،با
برگزاری جلسات مختلف با سایر دستگاه
ها از جمله دستگاه قضایی ،شهرداری
ها ،فرمانداری ها ،علوم پزشکی ،اصناف،
اتحادیه ها و  ...برنامه ریزی الزم را برای
ارتقای بهداشت عمومی و امنیت غذایی
شهروندان انجام داد که ماحصل آن،
ذبح بیش از  2050راس دام به صورت

تــلــفــنــی و غــیــرحــضــوری
در کشتارگاه صنعتی مشهد بــود و این
رقم در نوع خود بی سابقه بوده و از رشد
مطلوب و چشمگیری نسبت به سال های
قبل برخوردار بوده است که در همین جا
فرصت را مغتنم شمرده و از خیرین همراه
این طرح قدردانی می کنیم و البته ناگفته
نماند انتشار این گزارش با ارائه اطالعات
از یک نقطه حاشیه شهر ،خستگی را بر
تن تمام دست اندرکاران طرح و از جمله
همکاران ما باقی گذاشت .در صورتی که
حضور و اظهارنظر مسئوالن مختلف در
بازدید از مجتمع صنعتی گوشت مشهد
در روز عید قربان ،حاکی از رضایت نسبی
مسئوالن بازدید کننده از اجرای طرح بود
و این طرح ،طبق برنامه زمان بندی شده ،با
توزیع الشه های دام ذبح شده بین خیرین
و در منازل آن ها توسط  25خــودروی
سردخانه دار ،امروز همچنان ادامه دارد.
* در انتها ضمن قدردانی از روزنامه وزین
خراسان که همواره در اجرای طرح های
مختلف بهداشتی یار و همراه این اداره
کل بوده انتظار می رود تا در تهیه گزارش
ها نسبت به بررسی همه جوانب و زوایای
مثبت و منفی اقدام کند تا با همراهی هم
نسبت به رفع موارد منفی و تقویت نقاط
قوت اقــدام کنیم و البته ما نیز ادعا نمی
کنیم که فعالیت هایمان فاقد نقص است
بلکه این تقاضا وجود دارد تا از انعکاس
نقاط ضعف بــرای بهبود خدمت رسانی
استفاده شود.
اداره کل دام پزشــکی
خراســان رضوی زحمت
کشــیده اند و جوابیه ای مفصل در حدود
هزار کلمــه در پاســخ به گــزارش روز قبل
خراسان رضوی نوشته و ارسال کرده اند
اما متاســفانه در این جوابیه مفصل اشاره
ای بــه اصل موضــوع یعنی چرایــی انجام
عرضه و ذبح غیرقانونی و غیربهداشتی دام
در شهرک شهید رجایی آن هم در وضعیت
قرمز کرونــا که موضــوع اصلی خراســان
رضوی بود نکرده اند و به بیان عملکرد این
ســازمان در این باره پرداخته اند! بدیهی
است اقدامات مثبت اداره کل دام پزشکی
قابل تقدیر اســت و قطعا هــدف و مقصود
خراسان رضوی از تهیه گزارش مذکور به

معنی زیرســوال بردن تمــام اقدامات این
اداره کل در این باره نیســت ،حتی قبل از
انتشــار گزارش بــا مدیــر کل محتــرم دام
پزشــکی تماس گرفتیــم و خواهــان ارائه
گزارش عملکرد شدیم که اعالم شد آماری
در ایــن بــاره ندارنــد .همچنیــن دکتــر
شــریعتی در مصاحبــه خــود پاســخ قانــع
کننــده ای درباره موضــوع اصلی گزارش
اعالم نکــرد و صرفا بیان کردنــد که جمع
آوری این مراکز وظیفه شهرداری بوده که
البته شــهرداری نیز این مسئله را به دلیل
خارج از محدوده شــهری بودن نپذیرفت.
بنابراین ضمــن قدردانی از حســن انجام
وظایف این ســازمان درباره اقدامات الزم
برای پیشگیری از ذبح غیرمجاز (که اگرچه
در نشســت خبری حضور نداشته ایم ولی
اخبار مربــوط در طــول هفته گذشــته در
روزنامه خراســان رضــوی و کانــال اخبار
خراسان منتشر شــد) همچنان این سوال
وجود دارد کــه برای نظــارت حداکثری و
جامع چــه باید کرد؟ این که اشــاره شــده
است چرا فقط به یک محل پرداخته ایم به
این دلیل اســت که به دلیل حجم عرضه و
ذبح دام ،نام این مرکز در تماس شهروندان
بــه خراســان گــزارش شــده اســت ،قطعا
مســئوالن دام پزشــکی نیز از فعالیت این
مرکــز آگاه بوده انــد ،چه این کــه ماموران
نیــروی انتظامی و ســد معبر نیــز در محل
حضور داشــته اند .پس چــرا برخورد الزم
برای جمــع آوری ایــن مرکز انجام نشــده
است این که گزارش خراسان حاکی است
ذبــح دام در منــازل اطراف نیــز انجام می
شده است و ســوال آخر این که آیا ویروس
کرونا نمی تواند صرفــا از یک نقطه انتقال
یابد و جمعیت کثیری را مبتال کند؟

« من کارگر شــهرداری هستم .ســاعت  5صبح از
خانه بیرون می روم تا کارم را شروع کنم .مشغول
نظافــت و جاروی خیابــان بودم ،که متوجه شــدم
کیفــی روی زمین افتاده اســت .پــس از باز کردن
در کیــف مقداری پــول و گوشــی تلفن همــراه در
داخل آن دیــدم .بدون این که پول ها را بشــمارم،
آن را دوبــاره داخل کیف قرار دادم .می خواســتم
کیف را بــه شــهرداری تحویل بدهــم ،که صاحب
کیف تماس گرفت .من آدرســش را گرفتم و کیف
را تحویل دادم».
این صحبت های ابوذر ابراهیم زاده ،پاکبان 25
ســاله بجســتانی در گفت و گو با خراسان رضوی
اســت .پاکبان زحمتکشــی که با وجود مشکالت
مالی ،باز هم تالش می کند تا لقمه ای نان حالل
را سر سفره خانواده اش بگذارد.
از او درباره شرایط زندگی اش سوال می کنم ،می
گوید «:من متاهل هستم ،اما هنوز فرزندی ندارم.
ماهی  2میلیون و  500هــزار تومان حقوق دارم.
مســتاجر هســتم و قســط وام ازدواجم هنوز تمام
نشده است.عالوه بر این ،یک وام دیگر هم گرفته
ام که در حال پرداخت قسط های آن نیز هستم».
از او درباره هدفش از این کار و این که آیا وسوســه
نشــده که پول هــا را بــرای خــودش بــردارد ،می
پرسم ،که پاســخ می دهد «:پدرم مانند من کارگر
بوده است .من اصطالحا سر
ســفره پدر و مادر بزرگ
شــده ام و آن هــا با پول
زحمتکشی و کارگری
مرا بــزرگ کــرده اند،
برای همین پول حرام
بــرای ما خــوردن ندارد.
هــم اکنــون حــدود یــک
ســال و نیم اســت که
زندگــی مشــترکم
را آغاز کــرده ام.
دوســت نــدارم
با ایــن پــول ها
زنـــدگــــی ام
شــروع شــود و
هدفــم کســب
روزی حــال
است».

