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 I Iسودجویی در فضای مجازی

با شیوع «ویروس کرونا» بسیاری از سودجویان در
فضای مجازی به فروش برخی محصوالت با چند
برابر قیمت اقدام کرده اند ،مسئوالن نظارتی به
تخلف این سودجویان رسیدگی کنند.

خبر

تکمیل  46درصد ظرفیت
کاروان های حج تمتع استان
مرتضوی 46 -درصد ظرفیت کــاروان های حج
تمتع خراسان شمالی در  3روز نخست ثبت نام
تکمیل شد .مدیر حج و زیارت خراسان شمالی در
گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این که تا صبح
روز گذشته  570نفر در  9کاروان استان ثبت نام
کردند ،تصریح کرد :تمام شهرستان های استان
دارای کاروان هستند و از میان  9کاروان موجود 3
کاروان در بجنورد و بقیه در شهرستان های فاروج،
گرمه ،شیروان ،آشخانه ،اسفراین و راز و جرگالن
برای ثبت نام ودیعه گــذاران اقدام می کنند.وی
خاطرنشان کرد :ثبت نام ودیعه گذاران حج تمتع
از  9اسفند آغاز شد و تا بیست و یکم این ماه ادامه
دارد و تاکنون ظرفیت  45درصــد کــاروان های
استان تکمیل شده است.

دوشنبه  ۱۲اسفند  ۷ 139۸رجب  14۴۱شماره ۳۲۲۶

حراج سالمتی در برخی نانوایی ها
علوی -پیشگیری از ابتال به «کرونا ویروس» به بحث
در بیشتر محافل تبدیل شده است و مردم بیش از
پیش درصدد هستند که با رعایت بهداشت از ابتال
به آن در امــان بمانند .از این رو دغدغه ها دربــاره
تهیه انــواع مواد غذایی که ناگزیر از تهیه روزانــه آن
ها هستند ،به نگرانی و اضطراب تبدیل شده است.
تعداد زیادی از شهروندان خود را به انواع ماسک و
مواد ضدعفونی کننده مجهز کرده اند و نسبت به قبل
به آن چه که می خرند و تغذیه می کنند اهمیت می
دهند.
در این بین برخی افراد از تهیه غیر بهداشتی نان در
برخی نانوایی ها گالیه دارند چنان که برخی بیان
می کنند :بعضی از افرادی که در نانوایی ها پول را
از دست مردم می گیرند ،با همان دست های آلوده
در شرایط حساس کنونی نان را به مشتری می دهند.
هر چند برخی افراد به صحبت های برخی مسئوالن
استناد می کنند که نان ،کرونا نمی آورد اما باید نان
داغ و تازه به طور بهداشتی و عاری از هرگونه آلودگی
به دست مشتری برسد؛ چیزی که خبرنگار ما در کمتر
نانوایی آن را یافت.
به یکی از نانوایی های شهر بجنورد می روم ،تعدادی
در صف ایستاده اند ،پیرمردی که مسئول گرفتن پول
است ،دستکش در دست ندارد و از یکی از مشتری
ها پول می گیرد و درون جعبه مقوایی که روی میز
گذاشته است ،می گذارد .چند دقیقه ای طول نمی
کشد که نان آماده شده را با همان دست به مشتری
می دهد .کمی که نزدیک تر می روم ،روال کار پیرمرد

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

عوض می شود ،به مشتری هایی که در صف ایستاده
اند مبلغ نان مورد نیازشان را می گوید .آن ها نیز پول
را به سمت پیرمرد می گیرند اما این بار با دست اشاره
می کند که آن را در جعبه مقوایی بیندازند ،گویا
اسکناس های درشت و ریز را از هم جدا کرده است.
وقتی نــان ها آمــاده می شــود دوبـــاره با دستی که
دستکش نــدارد ،آن ها را به مشتری می دهد و اگر
دست ها به ویروس کرونا آلوده باشند چند نفر و چند
خانواده درگیر می شوند و آن ها نیز به خودی خود
چند نفر دیگر را مبتال خواهند کرد.
ماجرا به همین جا ختم نمی شــود .کمی باالتر در
نزدیکی یکی از میدان ها ،اوضاع نامناسب تر است
و یک نانوایی ،فــردی را به عنوان متصدی فروش
گذاشته است که با دست پول را از مردم می گیرد،
باقی مانده پول شان را پس و با همان دست به آن ها
نان می دهد.
یکی از مشتریان که گویا تعداد زیادی نان می خواهد،
چندان اهمیتی به موضوع نمی دهــد و همچنان
منتظر می ماند تا نان هایش آماده شود اما یکی ،دو
نفر دیگر که در حال عبور هستند ،لحظه ای مکث می
کنند تا رفتار او را ببینند و زمانی که متوجه می شوند
خبری از رعایت بهداشت در آن جا نیست ،از خرید
نان منصرف می شوند.

 I Iکارتبکشید

یک نانوایی دیگر در شهر که به نظر می رسد از نظر
بهداشتی چند درجه باالتر باشد ،در پشت شیشه و
در معرض دید عموم برگه ای را نصب کرده و روی

آن نوشته است؛ برای جلوگیری از انتقال ویروس
کرونا از پول نقد استفاده نکنید و به جای آن کارت
بکشید.
البته ناگفته نماند ،فردی که نان را به دست مردم
می دهد مجهز به دستکش است ،بعضی از آن هایی
که در صف ایستاده اند از این موضوع ابراز خرسندی
می کنند اما این اقدامات با این که خوب است ،فقط
یک طرف ماجراست و آن طرف متصدی فروش نان،
کارت های بانکی را خودش از مردم می گیرد ،می
کشد و دوبــاره برای نفر بعد این موضوع تکرار می
شود ،سپس نان را با دست هایی که دستکش دارد،
به مشتریان می دهد و در واقع فقط خود را به وسیله
دستکش از ابتال به ویروس در امان نگه داشته است
در حالی که کارت های افراد مختلف به دستش می
رسد و ممکن است هر یک از آن ها آلوده باشد و او بی
خبر از این ماجرا کارت های آلوده را دست به دست
می چرخاند و از سوی دیگر آلودگی را به نان هایی
که به مشتریان می دهد ،منتقل می کند.
این در حالی است که مدیر نظارت بر مواد غذایی،
آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی با تاکید بر این که نانوایی ها به طور حتم
باید مسائل بهداشتی را رعایت کنند ،اظهارمی کند:
نانوایی ها باید به جای پذیرفتن پول از مشتریان از
کارت های بانکی استفاده کنند.
فردی که کارت های بانکی را از مردم می گیرد ،به
نان ها دست نزند ،فقط به همین کار مبادرت داشته
باشد و فرد دیگری نان را به مشتری ها بدهد .دکتر

«براتی زاده » ادامه می دهد :بهتر است افرادی که
در نانوایی ها کار می کنند ،از ماسک استفاده کنند و
همچنین فاصله بین مشتری ها رعایت شود.
مدیر گــروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی
استان نیز در پاسخ به این سوال که در برخی نانوایی
ها به هیچ عنوان بهداشت رعایت نمی شود و برخی
دیگر با این که دستکش در دست دارند اما با همان
دست کارت بانکی را می گیرند و به مردم نان می
دهند ،بیان می کند :مردم در صورت مشاهده این
مــوارد می توانند مراتب را با شماره  190در میان
بگذارند و اطالع دهند.
«نوروزیان» ادامه می دهد :همه موارد به نانوایی ها
اعالم شده و توجیه هستند فردی که نان را به فروش
می رساند در امر پخت هیچ دخالتی نداشته باشد
و بهتر است برای گرفتن پول از مشتریان دستگاه
« »POSبــگــذارنــد و بــرخــاف گذشته کــه مشتری
خودش رمز و عدد را وارد می کرد ،خودشان این کار
را انجام دهند.
وی خاطرنشان می کند :استفاده از دستکش در
برخی مــوارد ممکن است برعکس عمل و به دلیل
استفاده طوالنی ،آلودگی هــای زیــادی را منتقل
کند .وی با اشاره به این که نکات بسیار ریزی در امر
بهداشت وجود دارد که ممکن است رعایت نشود،
می گوید :تا حد ممکن در نانوایی ها باید بهداشت
فــردی و شستن دست در نوبت های زیــاد با آب و
صابون رعایت شــود و مــردم خــود نیز بهداشت را
رعایت کنند.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی صبح
دیــروز به طور ناگهانی تغییر کرد و طی حکمی از
سوی استاندار« ،محسن محمدی» سرپرست حوزه
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری شد .آن

طور که گفته می شود« :رجب زاده» معاون سابق امور
عمرانی استاندار تا آخرین لحظه اطالعی از تغییر
خود نداشت .اگرچه تغییر معاونان استاندار و دیگر
مدیران ،امری طبیعی در چرخه مدیریتی تلقی می
شود اما تغییر ناگهانی معاون عمرانی برای برخی
افراد عالمت سوال ایجاد کرد و حتی برخی آن را آغاز
برخی تغییرات احتمالی در مجموعه مدیریتی استان

در جلسه شورای شهر مصوب شد؛

بهای خدمات شهری شهرداری بجنورد در سال 99
علوی -بهای خدمات شهری شهرداری بجنورد در
سال  99با  20درصد افزایش نسبت به نرخ سال 98
در جلسه دیروز شورای اسالمی شهر تصویب شد.

رئیس شــورای اسالمی شهر بجنورد در این باره به
خبرنگار ما گفت :این افزایش مشمول تاکسی ها نمی
شود و در بحث بهای تاکسی های عمومی حداکثر

قلمداد کردند .باالخره این عالمت ســوال پررنگ
است که این تغییر ناگهانی طبیعی یا از پس لرزه های
انتخابات است؟طبق شنیده ها در آینده ای نه چندان
دور ،کمتر از  4مدیرکل ممکن اســت سرنوشت
مشابهی داشته باشند و این بی سابقه نیست که در
فضای مجازی بی محابا شایعه ای دست به دست
شود .البته از سوی هیچ منبعی در استانداری درباره

 30درصد لحاظ می شود.شهردار بجنورد هم که
در این جلسه حضور داشت از انجام برخی اقدامات
در راستای ضد عفونی کردن معابر شهر ،پارک های
بازی ،حذف پول نقد از نانوایی ها ،استقرار تب سنج
در ورودی های شهر و جمع آوری زباله گردها خبر
داد .همچنین در این جلسه واگذاری عوارض نوسازی
و تفاهم نامه واگذاری انجام امور دبیرخانه شهرسازی

اخبار
فرماندار خبر داد:

منفی شدن تست  2بیمار
مشکوک به کرونا در شیروان

حشمتی -فرماندار شیروان از بستری شدن 2
بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان این شهرستان
خبر داد و گفت :خوشبختانه یــک شنبه اعــام
شد تست آزمایش این  2بیمار منفی بوده است.
«مرآتی» در جلسه مشترک شورای تامین و بخشی
از دستگاه های اجرایی این شهرستان با بیان این
که هم اکنون تعدادی از شهروندان در قرنطینه
خانگی هستند ،اظهار کرد :ستاد پیشگیری و مقابله
با ویروس کرونا در شیروان ،روزانه جلسات منظمی
را برگزار و وضعیت شهرستان را رصد می کند.

شکارچیان متخلف پرندگان
در تور قانون
صدیقی 2 -شکارچی متخلف پرندگان در تور قانون
افتادند .به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست
بجنورد  2متخلف که به شکار پرندگان از نوع کبک
و کبوتر چاهی اقدام کرده بودند ،پس از بازرسی از
منزل یکی از آن ها الشه  17قطعه کبک و یک قطعه
کبوتر چاهی کشف و ضبط شد« .خالقی» با بیان
این که متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند ،افــزود :از متخلفان عالوه بر
موارد ذکر شده یک قبضه سالح شکاری ساچمه زنی
و یک دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

چهره سال هنرمند انقالبی
استان معرفی می شود

معاون عمرانی استاندار ناگهان تغییر کرد

جریمه نقدی گران فروشان
در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  7747که 15
اسفند  1354به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستان هــا» از جریمه
نقدی گــران فروشان در بجنورد خبر داده
اســت .در ایــن مطلب می خوانیم« :دادگــاه
نظام صنفی بجنورد پنج تن از پیشه وران
آن شهر را بجرم گرانفروشی -فروش جنس
نامرغوب -خـــودداری از فــروش -نداشتن
برچسب قیمت باین شرح به پرداخت جزای
نقدی محکوم کرد[ :یک] متصدی چلوکبابی
 3000ریــال[ ،یــک] قصاب  3000ریــال،
[یــک] اغــذیــه فــروش  2510ری ــال[ ،یــک]
بــارفــروش  10000ریــال[ ،یــک] متصدی
مسافرخانه  3000ریال».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تغییر یا انتصابات جدید خبری اعالم نشده است.
درباره کارنامه مدیریتی «محسن محمدی» سرپرست
معاونت عمرانی استانداری تا شب گذشته از سوی
منابع رسمی اطالعاتی ارائه نشد.

به انجمن صنفی دفاتر پیشخوان هم مصوب شد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر بجنورد
هم در این جلسه از شهردار خواست دفن زباله ها از
حالت کنونی به سمت کارخانه کمپوست هدایت
شود« .موسوی» ادامه داد :بجنورد برای اولین بار در
کشور  4روز در شرایط ناپایدار قرار گرفت و نیاز است
زودتر درخصوص این موضوع تصمیم گیری شود.

مرتضوی -چهره سال هنر انقالب استان از سوی
هیئت انتخاب همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی
معرفی می شود.
رئیس حوزه هنری خراسان شمالی با بیان این که
کارگروه های تخصصی تاکنون  21هنرمند را در
 7رشته ادبیات پایداری ،شعر و داستان ،تجسمی و
عکس ،هنرهای تصویری ،هنرهای نمایشی و بخش
تئاتر بچه های مسجد و موسیقی شناسایی و به هیئت
انتخاب معرفی کرده اند ،افزود :خلق آثار پرمخاطب،
سوابق آموزشی ،فعالیت موثر در جبهه های فرهنگی
و هنری ،داشتن تجربه ،کسب موفقیت و دریافت
جوایز ملی از شاخص های انتخاب چهره برتر هنرمند
انقالب اسالمی است.
«نمازی» خلق آثار دارای چارچوبها و شاخصههای
هنر انقالب اسالمی و جریان ســازی هنرمند در
منطقه را از دیگر معیارهای انتخاب چهره سال
هنرمند انقالبی اعالم کرد.

به همت مجمع خیرین سالمت خراسان شمالی

 ۲۰هزار ماسک روزانه در بین بیماران خاص
و مناطق کم برخوردار توزیع می شود
به همت مجمع خیرین سالمت استان خراسان شمالی به زودی روزانه  ۲۰هزار ماسک و مواد ضدعفونی کننده در بین بیماران خاص
و مناطق کم برخوردار استان توزیع می شود .مجمع خیرین سالمت استان خراسان شمالی به عنوان سازمان مردم نهاد ()N G O
با هدف بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی مردم خیر اندیش ،در جهت گسترش امور سالمت جامعه ،با ایجاد فرهنگ
پیشگیری مقدم بر درمان به تهیه اقالم مورد نیاز در شرایط فعلی از جمله ماسک ،مواد شوینده و ضدعفونی کننده ،به منظور توزیع
گروه هدف و مردم خراسان شمالی به فراخوان عمومی اقدام می نماید .مدیر عامل مجمع خیرین سالمت خراسان شمالی در این باره
گفت :در راستای جلسات و پیگیری ها و مذاکرات مجمع خیرین سالمت و هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی

و سازمان صنعت معدن و تجارت و تولیدکنندگان
برای تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده ،مقرر شد
با توجه به مصوبه سازمان صنعت ،معدن و تجارت
و تنظیم قرارداد باپیگیری و همکاری مجمع خیرین
سالمت استان و اتحادیه تجهیزات پزشکی آستان با
نظارت سازمان  صنعت ،مدت و تجارت با کارخانه
فوق قرارداد انعقاد و روزانه  ۲۰هزار ماسک از این
کارخانه خریداری و وارد سیستم توزیع استان شود.
مهندس «علیرضا صفاری» اضافه کرد :همچنین برای
تهیه مواد ضد عفونی کننده از شرکت پاک شیمی
اترک شیروان پیگیری شده که در این راستا مقرر
گردید 2هزار لیتر از این مواد به مجمع خیرین
سالمت استان تحویل تا این مجمع آن را در بین
بیماران خاص ،بیماران ام-اس ،بيماران كليوي  ،
بيماران سرطاني و ...و  همچنین خانه سالمندان ،مناطق
کمتر برخوردار و حاشيه شهرها و ...توزیع  کند.

راه های مشارکت در این امر خیر:

 -1شماره حساب جاری نزد بانک صادرات0109504604003 :
 -2شماره شباIR 670190000000109504604003 :

شماره های تماس مسئوالن مجمع خیرین سالمت استان خراسان شمالی :

 -1علیرضا صفاری :مدیر عامل مجمع  -2 09153841299 :کاظم منظور :
مسئول مشارکت های مردمی و روابط عمومی09152612642 :

آدرس دفتر مجمع خیرین سالمت استان  :بجنورد– طالقانی غربی
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