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نگاه

کمین کرونا در بین پاک کنندگان گل زعفران
صدیقی -بوی گل های بنفش مشام هر رهگذری
را می نوازد .با گذر از کوچه پس کوچه ها به ویژه در
حاشیه شهر می توانی شاهد گلبرگ های زعفران در
مقابل برخی خانه ها باشی که برای پاک کردن آورده
اند .جدا از مشکالت همیشگی بازار زعفران ،امسال
کشاورزان با مشکل شیوع کرونا رو به رو هستند و
باید مراقب باشند به شکل ناخواسته آن را گسترش
ندهند .آمــاده ســازی ،خشک کــردن و بسته بندی
زعفران به واسطه نوع کار نیازمند نیروی انسانی
زیــادی است و با توجه به محدودیت زمانی و فشار
کــاری زیــاد بخشی از ایــن اقــدامــات در محیط های
بسته از جمله داخل برخی مجتمع ها انجام می شود
که رعایت پروتکل های بهداشتی بــرای پیشگیری
از شیوع ویروس همه گیر کرونا باید مورد توجه قرار
گیرد.
این شب ها در برخی مجتمع ها و حاشیه های شهر
بعضی از شهروندان در قبال دریافت دستمزد ،سخت
مشغول پاک کردن گل های زعفران هستند اما گویا
بعضی از آن ها تنها به بعد مالی ماجرا اهمیت می
دهند و خبری از رعایت مباحث بهداشتی نیست و
خطر کمین کرونا را نادیده می گیرند.
اغلب خانواده ها شبانه و حتی روزها در حاشیه شهر
به صورت گروهی به تمیز کردن گل زعفران اقدام
می کنند تا از یک طرف شب های بلند را پشت سر
بگذارند و از طرفی هم در این شرایط سخت اقتصادی
اندکی سود نصیب شان شود.
وقتی وارد یک مجتمع در یکی از شهرک های
غربی بجنورد می شوم با دورهمی بزرگ از جنس
پاک کنندگان زعفران مواجه می شوم که در فضای
نسبت ًا کوچکی در کنار هم و بدون استفاده از ماسک
و رعایت فاصله اجتماعی مشغول پاک کردن گل
زعفران هستند؛ گل هایی که معلوم نیست از مزرعه
تا خانه چند دست چرخیده و چه آلودگی هایی به
همراه دارد .یکی از اعضای دورهمی پاک کنندگان
گل زعفران می گوید :دوره برداشت زعفران کوتاه

تزیینی

است و اگر طی  2روز تمیز نشود خراب می شود،
از همین رو باید افــراد کافی برای تمیز کردن آن
همکاری کنند.
وی اضافه می کند :تنها چیزی که فع ً
ال مد نظر برخی
خانواده ها در بحث پاک کردن گل زعفران به خصوص
در خانواده های ساکن در حاشیه شهرهاست جنبه
مالی قضیه است و استفاده از ماسک و رعایت فاصله
اجتماعی در اولویت بعدی قرار دارد.
وی ادامه می دهد :هر شب همه ساکنان مجتمع
محل سکونت مان به شکل نوبتی در خانه یک نفر
جمع می شوند و گل زعفران را پاک و درآمدش را
هم تقسیم می کنند .یکی دیگر از پاک کنندگان گل
زعفران می گوید :سعی می کنیم حداقل از ماسک
استفاده کنیم اما با وجود فضای تنگ و بسته خانه
رعایت فاصله اجتماعی شدنی نیست و دعا می کنیم
که اتفاقی نیفتد.

تجمع اعتراضی دامداران در خصوص نحوه توزیع نهاده ها
شــیــری -تـــعـــدادی از دامــــــداران بــجــنــورد روز
گذشته مقابل اســتــانــداری خــراســان شمالی در
خصوص کمبود سهمیه نهاده ها تجمع اعتراضی
کردند .بعضی از آن ها گفتند که در حالی که برای
دریافت نهاده باید ثبت نام و بعد سهمیه مورد نظر
را دریافت می کردند اما به دلیل محدودیت ها و

نحوه توزیع نامناسب بسیاری از آن ها دست خالی
برگشتند.یکی از دامداران که موفق به تأمین نهاده
نشده بود ،گفت :با این که ساعت ها در نوبت ماندیم
و متولیان امر ما را به عنوان دامــدار می شناسند و
چندین بار نظارت داشته اند اما به ما نهاده نرسید و
ناگزیر به خرید جو و کنسانتره به نرخ آزاد هستیم.وی
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نگرانی ها پشت
در مرکز تست کرونا
صدیقی -ردیف به ردیف در صف داخل محوطه
به انتظار نشسته اند .بین مراجعه کنندگان جز
افــراد میان سال و پا به سن گذاشته تعدادی
دختر و پسر جوان هم به چشم می خورند که
گوشه ای ایستاده اند و نگرانی در نگاه شان
موج می زند .یکی نگاهش را به زمین دوخته و
دیگری افق را نشانه گرفته و در یکی هم نشانه
های بیماری خودنمایی می کند 3 .ماه است
که استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد و
مدام آژیر خطر جوالن کرونا در کوچه پس کوچه
های شهرها به گوش می رسد .برای مشاهده
فعالیت یکی از مراکز  16ساعته تست کرونا در
پایگاه سالمت امام علی(ع) در بجنورد راهی
این مرکز می شوم.
پــارک خــودروهــا در مقابل مرکز تست کرونا
نشان دهنده تعداد زیاد مراجعه کنندگان است.
برخی در داخل محوطه و البته با رعایت فاصله
اجتماعی زیر تیغ آفتاب روی صندلی ها به
انتظار نشسته اند و تعداد زیادی هم در داخل
خودروها و در خیابان و برخی نیز در پیاده روها
دفترچه به دست نگاه شان را به در مرکز دوخته
اند تا نوبت انجام تست شان فرا برسد.
مشاهده فهرست روزانــه مرکز نشان می دهد
که مراجعه کنندگان باید ساعت های طوالنی
به انتظار بنشینند تا تست شــان انجام شود.
مسئول نوبت دهی مرکز بعد از مراجعه من با
نشان دادن فهرست انتظار ،از من می خواهد
به خاطر شلوغی آن جا را ترک و بعد از ظهر یا
صبح روز بعد برای انجام تست مراجعه کنم .با

خاطرنشان کرد :اگر قرار است به شکل آزاد نهاده
تأمین کنیم باید قیمت دام و فراورده های دامی هم
افزایش یابد تا برای دامدار صرفه اقتصادی داشته
باشد.وی اظهار کــرد :قیمت هر کیلو جو 3 ،سال
پیش  900تومان و قیمت دام زنده  40هزار تومان
بود اما اکنون که قیمت جو به  5500تومان رسیده
قیمت دام زنده همچنان  40هزار و گاهی  37هزار
تومان و با این شرایط صنعت دام پــروری از رونق
افتاده است.یکی دیگر از دام ــداران نیز گفت :در

این که نزدیک ظهر است اما هنوز از حدود یک
سوم مراجعه کنندگان تست کرونا گرفته شده
و بقیه باید همچنان در بیرون و داخل محوطه
مرکز منتظر باشند تا کارشان انجام شود.
مسئول نوبت دهــی آمــار صبح تعداد مراجعه
کنندگان را بیش از  120نفر اعالم می کند و
می گوید که این آمار هر روز افزایش می یابد
زیــرا بعضی از مــردم بی توجه به هشدارهای
بهداشتی همچنان در تجمعات و دورهمی ها
شرکت می کنند و به شکل خانوادگی باعث
شیوع کرونا می شوند .یکی از مراجعه کنندگان
می گوید :بعد از این که تست کرونای یکی از
اقــوام ما مثبت اعــام شد ما هم خانوادگی به
این مرکز آمدیم تا از بالتکلیفی خارج شویم.
وی اضافه می کند :چند روز پیش یکی از اقوام

حالی که دولت دامداران را مجبور به کاهش قیمت
شیر و دیگر فراورده های لبنی می کند اما نهاده های
دامی تعاونی را به همه نمی دهد و برای خرید هر
کیلو جو به جای  3500تومان در بازار آزاد 5500
تا  6هزار تومان هزینه می کنیم.به گفته وی ،برای هر
رأس دام در سال  3کیلو نهاده می دهند در حالی که
مصرف  3روز دام است.مدیرکل دفتر هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز گفت :در
پی تحصن دامداران ،جلسه ای با حضور نمایندگان

ما جشن کوچکی برگزار کرد که ما هم به ناچار
در آن شرکت کردیم و بعد از آن مشخص شد
صاحب جشن کرونا دارد و االن معلوم نیست
چند نفر درگیر شده اند .یکی دیگر از مراجعه
کنندگان به مرکز  16ساعته تست کرونا می
گوید :به خاطر فوت یکی از اقوام مجبور شدیم
در مراسم عزا شرکت کنیم که بعد معلوم شد
صاحبان عزا کرونا دارند.
وی ادامه می دهد :وقتی این موضوع را شنیدیم
با دلواپسی به این مرکز آمدیم تا ببینیم ما هم
مبتال شده ایم یا نه و االن نگران خود و  2فرزند
و همسرم هستم .هنگام برگشت از این مرکز
هنوز نوبت تعداد زیــادی از مراجعه کنندگان
نرسیده است و نگران نتیجه تست و سالمتی
شان هستند.

آن ها ،مدیران مربوط و مدیران تعاونی ها و اتحادیه
هــا بــرگــزار و پــس از شنیدن مطالبات و بررسی
مشکالت شان مقرر شد جهاد کشاورزی شبکه توزیع
را بازنگری کند و نهاده ای را که از این شبکه دریافت
می شود عادالنه توزیع کند«.بدری» افزود :با توجه به
محدودیت هایی که وجود دارد ،دولت نمی تواند صد
درصد خوراک دام را تأمین کند به همین دلیل سعی
دارد همان میزان تأمین شده را به صورت منصفانه در
بین دامداران توزیع کند.
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جامعه

گزارش خبری

گالیه ها از نبود امکانات
در مسکن مهر درق
زینب محمودیان -نبود امکانات و خدمات رفاهی
در مسکن مهر درق باعث شده مردم گالیه هایی از
مسئوالن وقت داشته باشند .به گفته ساکنان مسکن
مهر درق ،آن ها بارها شاهد وعده های جدید از سوی
مسئوالن بوده اند.
«غالمزاده» نبود روشنایی مناسب در مسکن مهر را
یکی از مشکالت بزرگ این منطقه می داند و می گوید:
به دلیل نبود روشنایی مناسب تــردد در شب بدون
خودرو در مسکن مهر بسیار خطرناک است و از مدیران
وقت درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم.
به گفته وی ،برخی ساکنان خودروی شخصی ندارند
و پرداخت تسهیالت برای تردد تاکسی درون شهری
می تواند هم زمینه اشتغال را فراهم کند و هم از هزینه
باالی آژانس برای ساکنان بکاهد.
«حسن زاده» یکی دیگر از ساکنان می گوید :در این
منطقه بیشتر خــانــواده ها دارای فرزند دانــش آموز
هستند که برای تحصیل نیاز به اینترنت دارند و نبود
خط تلفن مشکالت زیادی را برای این دانش آموزان
ایجاد کرده است.
وی ادامــه می دهد :این جا حتی سوپرمارکت ،میوه
فروشی و نانوایی وجود ندارد و مردم باید به داخل شهر
برای خرید مراجعه کنند.
«مقصودی» از دیگر ساکنان مسکن مهر درق نبود
فضای سبز و پارک را موضوعی مهم می داند و ادامه
می دهد :مردم در این جا از خدمات رفاهی محروم
هستند چون نه فضای سبز دارنــد و نه حتی پارک و
شهربازی و مجبور هستند برای پر کردن اوقات فراغت
شان به داخــل شهر یا پــارک های مرکز شهرستان
بــرونــد.وی همچنین بــه پرسه ســگ هــای ولــگــرد در
خیابان هــای مسکن مهر اشــاره و تصریح می کند:
شهرداری باید برای جمع آوری سگ های ولگرد اقدام
کند چون وجود سگ موجب ایجاد رعب و وحشت برای
ساکنان می شود .شهردار درق می گوید :تمام معابر
اصلی و فرعی مسکن مهر دارای روشنایی معمولی
اســت« .جعفری» می افزاید :با وجــود اطــاع رسانی
محلی توسط اداره مخابرات در مسکن مهر برای ثبت
نام خط تلفن ،متاسفانه از  ۵۰واحد فقط  5تا  6واحد
استقبال کــرده بودند که با این وضعیت بــرای اداره
مخابرات مقرون به صرفه نبود .وی ادامــه می دهد:
در سایت  50واحدی جدید مغازه های تجاری در نظر
گرفته شده است .وی با بیان این که شهرداری در زمان
های مختلف به زنــده گیری سگ های ولگرد بدون
قالده اقدام کرده است ،تصریح می کند :از دامداران
تقاضا داریم به سگ های گله قالده بزنند و آن ها را در
دامداری های خود نگه دارند و از رها سازی آن ها در
معابر خودداری کنند.

